Um e-book informativo e
didático do Observatório
de Comunicação
Ambiental (Lei.A)

A defesa do meio ambiente não se restringe
ao voto
O Lei.A é um Observatório de Comunicação Ambiental baseado
em Minas Gerais. Propõe uma nova forma de empoderamento
social pela difusão de informação de interesse público e dados
oficiais georreferenciados sobre o Meio Ambiente, seja ele
Natural ou Cultural. Adota uma metodologia própria de trabalho
para gerar conteúdo informativo e didático; para monitorar
projetos de leis e temas socioambientais e assim, oferecer
instrumentos e subsídios para auxiliar a sociedade civil em
geral e os Promotores de Justiça do Ministério Público de Minas
Gerais (MPMG) a agirem contra retrocessos e em prol de avanços
ambientais.
O Lei.A é um projeto financiado por meio de recursos de
compensação ambiental, em parceria com o MPMG, via
Plataforma Semente. É gerido pela Associação dos Observadores
do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais,
uma entidade sem fins lucrativos e que desenvolve diversos
outros projetos voltados a transformar a Comunicação Ambiental
em poderosa ferramenta de defesa do Meio Ambiente Natural e
do Patrimônio Cultural.
Desde 2017, o Lei.A se dedica a produzir diversos conteúdos
multimídia (reportagens, vídeos, podcasts, infográficos, e-books,
entre outros) com o viés informativo, didático e educativo sobre
oito macrotemas ambientais: Água, Fauna, Florestas e Unidades
de Conservação, Licenciamento e Uso da Terra, Mineração,
Mudanças Climáticas, Resíduos Sólidos e Patrimônio Cultural.
Gerar o conhecimento é o primeiro passo do tripé que resume a
metodologia inédita criada pelo Lei.A do #conheça #monitore
#aja. Ou seja, gerar conhecimento (#conheça) é o primeiro passo
para incentivar a sociedade para que #monitore as atividades
políticas nas esferas públicas de decisão, de modo a estar atenta
e com capacidade de interpretação a qualquer movimentação
que possa gerar um retrocesso ambiental ou mesmo uma
oportunidade de avanço na defesa do meio ambiente. E por fim,
decidir-se por agir (#aja) - ou não.
Pensando nisso, desde o início do processo eleitoral de 2022,
nós, da equipe do Lei.A, nos debruçamos a construir um
conteúdo especial para estimular a sociedade e os próprios
promotores de Justiça a monitorarem como se dará a atuação
dos novos representantes de Minas Gerais no Poder Legislativo

estadual e nacional. Afinal de contas, como bem nos orienta
nossa metodologia, não podemos ficar apenas no primeiro passo,
o do #conheça.
O exercício da cidadania, no que tange aos representantes
políticos eleitos democraticamente para o Poder Legislativo, não
se restringe ao voto. Ao contrário, desobrigar-se de monitorar
o exercício do mandato de senadores, deputados federais e
deputados estaduais é passar a eles um “cheque em branco”.
Em outras palavras, é desobrigá-los de exercerem a real função
para a qual foram eleitos, que é a defesa da coletividade e não da
individualidade ou do lobby de grupos econômicos, religiosos ou
ideológicos específicos.
Nesse sentido, esse e-book “Desafios e prioridades: o meio
ambiente a partir de 2023” é mais uma contribuição do Lei.A para
auxiliar a sociedade mineira e os promotores de Justiça do MPMG
a assimilarem mais conhecimento para que possam acompanhar
o desenrolar das questões ambientais a partir de 2023, quando se
inicia o novo quadriênio (2023-2026) político no Brasil.
Aqui, você encontrará informações teoricamente básicas, como
“o que é e o que não é” função de um deputado estadual, de
um deputado federal e de um senador. Também terá um raio-x
sobre os principais projetos de lei ligados aos oito macrotemas
ambientais acompanhados pelo Lei.A. Assim como uma análise
feita por especialistas da sociedade civil, do terceiro setor e de
esferas públicas sobre quais devem ser os principais pontos de
atenção e monitoramento na Assembleia Legislativa de Minas
Gerais (ALMG), no Congresso Nacional e tantos outros locais de
tomada de decisão, como os conselhos e câmaras técnicas de
políticas ambientais.
Com esse e-book, de maneira alguma, buscamos interferir nas
suas escolhas ou posições político-partidárias. Ao contrário,
partimos do pressuposto de que tudo aqui colocado pode – e deve
– servir aos seus deveres e direitos de cidadão, seja quais foram
as suas escolhas no momento do voto.
Porém, aqui há sim uma parcialidade, uma intransigência e um
direcionamento: a defesa do Meio Ambiente. Afinal de contas, não
existe coletividade maior do que essa.
Boa leitura.
Observatório de Comunicação Ambiental (Lei.A)
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Qual a função
de um (a)
DEPUTADO (A)
ESTADUAL?

Os deputados e deputadas
estaduais representam a
população do seu estado de
origem. Seu local de atuação
é na Assembleia Legislativa,
onde mantém gabinete para
receber a população.
O número de deputados
estaduais varia de estado
para estado e o mandato é
de 4 anos. Todas as funções
do deputado estadual estão
previstas nas Constituições
dos estados.

O que faz um/uma
deputado (a) Estadual
• participa das sessões e das
comissões temáticas da Assembleia
Legislativa
• atende aos eleitores e a grupos
organizados, e encaminha seus
pedidos
• realiza a fiscalização das contas
do estado

O que NÃO faz um deputado
Estadual
• não propõe projetos de lei de
interesse municipal ou nacional
como populações indígenas e
mineração
• na área ambiental e do patrimônio
cultural, não propõe lei que seja
menos rígida que a legislação
federal

• realiza diligências nos órgãos
públicos

• não realiza a fiscalização do
presidente da república e dos
prefeitos

• apresenta projetos de lei, de
decreto legislativo e proposta de
emenda à Constituição Estadual

• não realiza obras como
asfaltamento, construção de
moradias populares e hospitais

• avalia projetos de lei
• apresenta emendas para
indicar municípios e entidades da
sociedade civil receberem recursos
• propõe e compõe CPIs
• deve comparecer às sessões da
Assembleia Legislativa e atuar com
decência
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Qual a função
de um (a)
DEPUTADO
(A) FEDERAL?

Os deputados e deputadas federais
nos representam no Congresso
Nacional. Eles ficam na Câmara
dos Deputados, em Brasília, onde
mantêm gabinete para receber a
população.
São 513 deputados federais ao
todo, sendo a distribuição por
estado proporcional à população do
território de origem, com mandato
de 4 anos.
Todas as funções do deputado
federal estão previstas nos artigos
44 a 51 e 53 a 56 da Constituição
Federal.

O que faz um/uma
deputado (a) Federal
• participa das sessões plenárias e dos
trabalhos das comissões temáticas na
Câmara dos Deputados e Congresso
Nacional
• atende aos eleitores e a grupos
organizados, encaminha seus pedidos a
órgãos governamentais,
• realiza a fiscalização contábil, financeira,
orçamentária, operacional e patrimonial da
União
• realiza diligências nos órgãos públicos
• apresenta projetos de lei, de decreto
legislativo e proposta de emenda à
Constituição Federal
• avalia projetos de lei e pedidos
encaminhados por outros deputados e
senadores, pelo presidente da república,
Poder Judiciário, Ministério Público,
Tribunal de Contas e pelos cidadãos
• apresenta emendas para indicar estados,
municípios, órgãos da administração
pública e entidades da sociedade civil que
executam políticas públicas para receber
CONHEÇA
MO
& AJA
NITO
RE

recursos orçamentários
• propõe e compõe Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs)
• deve comparecer à terça parte das sessões
ordinárias da Câmara dos Deputados, exceto
quando em licença ou missão autorizada
• deve atuar com decoro, sem abusar das
funções ou receber vantagens indevidas

O que NÃO faz um deputado
Federal
• não propõe projetos de lei de interesse
municipal ou estadual como políticas
públicas restritas a esses territórios, por
exemplo
• não realiza a fiscalização do governador e
dos prefeitos
• não realiza obras como asfaltamento,
construção de moradias populares,
hospitais
• não representa os estados da federação
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O que podem e
o que não podem
fazer os (as
SENADORES (as) ?)

O (a) senador (a) é o político que
representa seu estado no Congresso
Nacional. Seu local de atuação é no
Senado Federal, em Brasília/DF.
São 81 senadores ao todo e cada
estado possui 3 representantes. Cada
senador tem 2 suplentes e contam
com um mandato de oito anos.
A cada eleição, a renovação é parcial.
De forma alternada, são eleitos 1
e 2 senadores por estado. Todas as
funções do senador estão previstas
nos artigos 44 a 50 e 52 a 56 da
Constituição Federal.

O que faz um/uma
deputado (a) Estadual
• participa das sessões plenárias e dos
trabalhos das comissões temáticas no
Senado Federal e Congresso Nacional

políticas públicas para receber recursos
orçamentários
• propõe e compõe Comissões
Parlamentares de Inquérito (CPIs)

• atende aos eleitores e a grupos
organizados, encaminha seus pedidos a
órgãos governamentais;

• deve comparecer à terça parte das
sessões ordinárias, exceto quando
em licença ou missão autorizada pelo
Senado Federal

• realiza a fiscalização contábil,
financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial da União

• deve atuar com decoro, sem abusar
das funções ou receber vantagens
indevidas

• realiza diligências nos órgãos públicos
• apresenta projetos de lei, de decreto
legislativo e proposta de emenda à
Constituição Federal
• avalia projetos de lei e pedidos
encaminhados por outros deputados
e senadores, pelo presidente da
república, Poder Judiciário, Ministério
Público, Tribunal de Contas e pelos
cidadãos
• apresenta emendas para indicar
estados, municípios, órgãos da
administração pública e entidades
da sociedade civil que executam
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O que NÃO faz um deputado
Estadual
• não propõe projetos de lei de interesse
municipal ou estadual como políticas
públicas restritas a esses territórios,
por exemplo
• não realiza a fiscalização do
governador e dos prefeitos
• não realiza obras como asfaltamento,
construção de moradias populares,
hospitais
• não representa o povo, somente os
estados da federação
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CAPÍTULO 1
GESTÃO
DAS ÁGUAS,
SANEAMENTO
E RESÍDUOS
SÓLIDOS
URBANOS
Observatório Lei.A traz um levantamento panorâmico
das mudanças nas leis ambientais nos últimos anos, e
também do que segue em ritmo acelerado

O

s últimos quatros anos (20192022) foram bastante agitados
na seara ambiental brasileira.
O cabo de guerra em torno da
legislação nunca foi tão explícito.
O Brasil, por diversas ocasiões,
mereceu os holofotes estrangeiros,
atônitos com a mudança de
posicionamentos históricos do país,
e por sua omissão em temas nos
quais sempre foi líder nos fóruns
multilaterais.
De um lado, especialistas,
ambientalistas e sociedade
civil tiveram de se posicionar,
seguidamente, sobre os mais
variados assuntos, da Amazônia
à mineração, da gestão das águas
aos agrotóxicos, do apagão de
dados públicos ao sucateamento
dos órgãos de fiscalização, como o
Ibama, o ICMBio, a Funai e o Iphan.
De outro, uma agenda construída
e alinhada entre o Executivo,
bancadas setoriais e entidades
de classe, que compreendem o
licenciamento, a atuação de fóruns
colegiados e a fiscalização como
entraves e excessos do Estado, e
portanto limitadores do crescimento
e do desenvolvimento econômico.
A guinada na gestão e na legislação
ambiental caminhou pari passu
com o avanço sobre os biomas
e as águas, a redução de área
dos ecossistemas e a perda de
biodiversidade. As emissões
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cresceram, o calor, a seca e os
temporais estão mais extremos
e frequentes. Isso afeta toda a
população, mas especialmente
grupos vulneráveis e minorias.
Os deslocados ambientais, seja
pelas secas, pelas chuvas, por
desastres provocados ou reforçados
pela ação humana, são os mais
desprotegidos – os retirantes,
os moradores das encostas, a
população exposta a condições de
trabalho precárias e degradantes.
Falar sobre o futuro do Brasil e
seu desenvolvimento humano sem
penetrar as questões ambientais é
mero exercício retórico.
Nós, do Lei.A, fomos atrás dos
indicadores, das discussões e das
alterações legais mais recentes nas
oito editorias monitoradas: Água,
Fauna e Biodiversidade, Florestas
e Unidades de Conservação,
Licenciamento e Uso do Solo,
Mineração, Mudanças Climáticas,
Patrimônio Cultural e Resíduos
Sólidos.
O que mudou nas leis, em que
pé estamos e para onde pode ir a
legislação ambiental nos diferentes
setores nos próximos anos? Nesta
primeira parte do Especial sobre
os rumos da Agenda Ambiental
do Brasil, vamos falar sobre Água
e Resíduos Sólidos Urbanos.
#conheça #monitore #aja
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#ÁGUA

O que você precisa saber
sobre a gestão das Águas

O Brasil é o país com maior reserva
hídrica do mundo, com 13,7% da
água doce disponível nas bacias
hidrográficas do planeta.

planejamento público, os Comitês
de Bacia Hidrográfica (CBHs)
são as instâncias da gestão
descentralizada.

A Constituição de 1988, no inciso
19 do Artigo 21, determinou a
obrigação da União de instituir
um sistema de governança de
recursos hídricos abrangente
– regulamentado pela Lei
9.433/1997, que instituiu a Política
Nacional de Recursos Hídricos,
e seu atual modelo de gestão
descentralizado e participativo.

Eles funcionam como “Parlamento
das Águas”, onde o colegiado
discute e opina sobre a destinação
do recurso hídrico disponível, e
também produz dados sobre a bacia
para subsidiar as políticas públicas.

Conhecida como a Lei das Águas,
ela prevê a participação da
sociedade na decisão sobre os usos
da água por meio de conselhos e
comitês, isto é, órgãos de Estado
de composição híbrida – onde os
governos devem ser uma das partes.
A regulação sobre as águas de
domínio da União fica a cargo
da Agência Nacional de Águas
e Saneamento (ANA), autarquia
federal vinculada ao Ministério do
Desenvolvimento Regional (MDR),
criada em 2000.
Inspirados no modelo francês, que
estabelece a bacia hidrográfica
como a unidade territorial do
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SISTEMA NACIONAL DE
GERENCIAMENTO DE
RECURSOS HÍDRICOS

SINGREH - Esferas

SINGREH - Instâncias

Competências técnicas
do SINGREH
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O que mudou na legislação?
Aprovação e regulamentação do
Marco do Saneamento

financeira ao fim do prazo
(31/12/2021).

Sancionado em 2020, o Marco
do Saneamento Básico (Lei
14.026/20) alterou profundamente
os dispositivos da Lei 11.445, de
2007, que até então estabelecia as
diretrizes do saneamento básico
no país – da prestação dos serviços
de abastecimento de água e
esgotamento ao de limpeza urbana,
incluindo resíduos sólidos.

O Decreto 10.588/20, que
regulamentou a nova lei, exigiu
que estados aprovem suas
leis de regionalização (Região
Metropolitana, Unidade Regional
ou Bloco de Referência). O prazo
acabou em 30/11/2020, mas vários
estados ainda não enviaram seus
PLs ao Legislativo. Noutros, como
em Minas Gerais, o PL 2884/2021
nunca teve encaminhamento.

Os serviços de saneamento
devem ser prestados de forma
regionalizada, por meio de
blocos formados por regiões
metropolitanas, unidades regionais,
ou instituídas por estados e
municípios consorciados. A
justificativa é garantir o serviço
às cidades menos viáveis
economicamente, e com menos
estrutura técnica e financeira.
Após dois anos, o novo marco
tem dificuldades de implantação,
de articulação e de capacidade
financeira similares às da Política
Nacional de Resíduos Sólidos
(PNRS), da qual falaremos adiante.
Segundo dados do Instituto Trata
Brasil, de outubro de 2021, dos
municípios brasileiros estavam
irregulares ou não enviaram a
documentação sobre viabilidade
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Os desafios em
números
77,45% dos corpos hídricos
(rios, reservatórios, aquíferos)
têm boa qualidade
58,4 milhões de brasileiros ainda
não têm acesso às redes de água
e esgoto
2033 data prevista para
universalização do serviço de
água (99%) e esgoto (90%)
R$ 471 bilhões serão
necessários para universalizar
serviços até 2033
273 mil internações e 2.734
mortes foram causadas em 2019
ligadas à água
81 mil hospitalizados devido
à água, ou 30% do total, eram
crianças de 0 a 4 anos
(Fontes: SNIS 2018/MS, ANA, Marco do Saneamento Básico,
Marco do Saneamento Básico)
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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Fonte: DATASAN/FGV
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O QUE VEM POR AÍ?
Novo Marco Hídrico em regime de
urgência
De autoria do Executivo, o PL
4546/2021, que tramita em
regime de urgência na Câmara dos
Deputados, prevê o estabelecimento
do que vem sendo chamado de
“Novo Marco Hídrico”. O texto, como
está, reestrutura por completo
a governança das águas, seus
conceitos e finalidades, e o faz de
dentro para a fora, sem concertação
com os atores da gestão colegiada,
conforme previsto na Constituição
de 1988.
O PL tira competências de órgãos
regionais do Sistema Nacional
de Gerenciamento de Recursos
Hídricos (SINGREH), inclusive dos
CBHs, e cria a nova categoria de
“serviços hídricos”, como a cessão
onerosa de uso, permitindo a venda
de cotas de outorgas restantes
entre particulares – embora a
outorga seja um instrumento de
autorização de uso, não conferindo
direito à propriedade da água ou seu
controle.
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O que é Outorga?
“A outorga de direito de uso
de recursos hídricos é um ato
administrativo que autoriza ou
concede ao outorgado usufruir
da água por determinado
período, finalidade e
obedecendo às condições
expressas no respectivo ato”.
Segundo a Constituição de 1988,
as águas brasileiras são bens
públicos inalienáveis, inexistindo
sua apropriação privada. Ademais,
especialistas questionam a
possibilidade de comercialização
sem obediência aos critérios de
gestão da disponibilidade e da
qualidade da água, retirando, na
prática, a prioridade ao consumo
humano e à dessedentação de
animais.
O “Plano Integrado de
Infraestruturas e Serviços Hídricos”
previsto caberia ao Ministério
do Desenvolvimento Regional
(MDR), com a participação dos
estados. O sistema de informações
sobre “Infraestruturas e Serviços
Hídricos”, “paralelo” e redundante
ao atual, baseado na produção
descentralizada de dados, passa a
ser atribuição exclusiva do MDR.
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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Para falar de futuro é preciso entender
como foram os últimos quatro anos de
avanços e retrocessos sobre o assunto
no Brasil e em Minas Gerais.
Nós, do Observatório Lei.A, conversamos
com Samuel Barreto que é biólogo por
formação com especialização em gestão
de recursos hídricos e pós-graduação em
sustentabilidade pela FE (Faculdade de
Economia, Administração, Contabilidade
e Atuária) vinculada à Universidade
de São Paulo. Atua como líder da
estratégia de água há oito anos em The
Nature Conservancy.

Avanços

e retrocessos no Brasil

AVANÇO
A atualização da Lei do
Saneamento
“Um dos avanços em âmbito
nacional foi o olhar para a Lei do
Saneamento, onde houve uma
atualização desse novo Marco
do Saneamento, estabelecendo
um período em que se compra
uma dívida social enorme com a
população brasileira, onde cem
milhões de pessoas ainda não tem
acesso a coleta e ao tratamento de
esgoto que acarreta em doenças. É
uma dívida com as pessoas, e um
impacto social e econômico muito
grande. Basta lembrar que segundo
a Organização Mundial da Saúde,
para cada dólar deixado de ser
investido na área do saneamento
se gasta pelo menos de quatro
a cinco vezes mais na área da
saúde da pior forma possível com
as pessoas doentes, fora o custo
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depois da recuperação das bacias
hidrográficas, o custo social dos
dias que as pessoas deixam de
trabalhar, o impacto econômico
afetando a vida das pessoas e
desenvolvimento do país. Mas, tudo
isso também traz dúvidas quanto
às questões dos blocos regionais da
própria gestão e participação social
nesse processo.”

Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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AVANÇO
A Agência Nacional de Águas e de
Saneamento
“A ANA - Agência Nacional de Águas,
passa a ter uma atribuição também
sobre a questão do saneamento e
passa a ser Agência Nacional de
Águas e de Saneamento Básico.
Neste ponto, vamos precisar
observar nos próximos anos como
será esse equilíbrio dentro da ANA.
E a questão técnica que sempre
prevaleceu dentro da agência, e que
nós esperamos que esse seja o ponto
que permaneça, ou seja, as decisões
de carácter técnico e também as
normativas que a ANA passa a trazer
sobre esse tema. Então quer dizer:
como que equilíbrio de um lado um
dos usuários que é o saneamento
da água e do outro toda a gestão
dos recursos hídrico no país, ainda
cabe lembrar o papel das agências
reguladoras.
Isso se deu em nível dos estados,
as agências que têm um papel
muito importante, que estabelece
as normativas, as regras para
funcionamento do setor, para
defender os interesses da sociedade
e também para manter esse serviço
de forma eficiente. São pontos
importantes que não são exatamente
ações consolidadas, mas que são
pontos importantes para se monitorar
e se atuar daqui pra frente.”
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AVANÇO
A revisão do Plano Nacional de
Recursos Hídricos
“Outro avanço foi a revisão do Plano
Nacional de Recursos Hídricos. Na
verdade uma necessidade, que foi
afetada pela pandemia. Do ponto de
vista das contribuições, em termos de
participação, da própria dinâmica de
construção desse novo plano.”
AVANÇO
O Observatório de Governança das
Águas
“Do ponto de vista da sociedade
civil, um importante avanço foi
a contribuição do Observatório
de Governança das Águas, que
reúne mais de sessenta e duas (62)
instituições da sociedade civil, do
poder público, da iniciativa privada
e mais de vinte pesquisadores,
contribuindo com esse olhar a fim
de monitorar, identificar e contribuir
para a política e sistemas de
recursos hídricos no Brasil. E uma
dessas grandes contribuições foi a
elaboração do Guia de Governança
das Águas, subsidiando os comitês
de bacias a aplicarem esse protocolo,
verificando os pontos que têm sido
fortes na gestão das bacias e onde é
preciso avançar, fornecendo quase
que um diagnóstico daquilo que
deveria ser a função social. Destaco
isso em termos de mobilização e
organização da sociedade para fazer
a defesa da importante conquista que
é a Lei das Águas do Brasil, lei 9433.”
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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RETROCESSO
As cadeiras do Conama
“Um dos retrocessos tem sido não
só na área de recursos hídrico, mas
na área ambiental, é a redução
da participação social, a redução
do número de instituições nos
conselhos, especialmente do
Conama - Conselho Nacional de
Meio Ambiente, mas isso também
refletindo sobre a área de recursos
hídricos.”
RETROCESSO
O PL 4546 e o mercado da água
“O PL - 4546 é um desafio
gigantesco, que altera
significativamente a Lei das
Águas, quebra os seus princípios
e fundamentos, e o principal
deles, ele permite a criação de
um mercado de água, podendo
ampliar ainda mais a assimetria
de um direito universal, que é o
direito do cidadão ao acesso a
água. Cabe lembrar que mais de
cem milhões de pessoas não têm
acesso a coleta e tratamento de
esgoto do país. E mais de trinta
e cinco milhões de pessoas não
têm acesso à água potável, ou
seja, quase que uma população
equivalente a uma população inteira
da Argentina, no Brasil não tem
acesso a um direito fundamental,
que é a água. Esse PL pode ampliar
ainda mais essa assimetria na
medida que cria um mercado de
água, quebra o fundamento da água
CONHEÇA
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como um bem público, mesmo que
possa ter suas nuances, mas no
fundo é isso que ele estabelece.
Ele acaba centralizando mais
o poder na decisão do estado,
quebrando também um princípio
da lei 9433, que é a participação,
a descentralização e a integração,
entre outras coisas.
Esse projeto de lei que está no
Congresso Nacional merece toda
atenção da sociedade, para que
não tenhamos um retrocesso na
conquista enorme que vem no
bojo da constituição federal, com
a Lei 9433, assegurando uma
política de água ao cidadão, de
água participativa, descentralizada
e integrada, e, principalmente,
organizando diversos atores
com instrumentos de gestão
muito importantes para a gestão
dos recursos hídricos. Também
destacando o desmonte das
políticas ambientais e o sinal que
é enviado a setores da sociedade
onde processos de degradação e
crimes ambientais tem aumentado.
Além do aumento da destruição das
nossas Florestas e Biomassa com
destaque para Amazônia, Pantanal
e Cerrado.”

Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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Avanços e
retrocessos em
Minas Gerais
AVANÇO
O relatório de governança das
águas
“Em Minas Gerais, destaco o
relatório de governança das
águas do estado, que é um estado
muito grande, muito diverso, com
características completamente
diferentes entre as suas regiões.
Esse relatório elaborado pelo
governo foi muito importante
para contar o status do nível de
governança nos diferentes comitês
de bacia, para onde as ações têm
que avançar.”
AVANÇO
A proteção dos mananciais
Também vale destaque a área do
saneamento básico, a Copasa e
a Agência Reguladora de Minas
Gerais estabeleceram dentro dos
seus mecanismos regulatórios uma
ação de proteção dos mananciais.
Isso é extremamente importante,
olhar para o setor do saneamento,
não só sobre a lógica do uso, mas
também da proteção para gerar
segurança hídrica. Existe uma
instrução normativa que define
um percentual de investimento
para essas ações. O município de
Extrema foi o primeiro município
a ter acesso a esse mecanismo,
o que possibilitou, por meio da
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atualização do seu Plano Municipal
de Saneamento Básico, quase
seiscentos mil reais para investimento
na proteção na recuperação dos
mananciais.”
AVANÇO
A Agência Peixe Vivo
“O papel das agências de bacia
de recursos hídricos, de bacias
hidrográficas, eu destacaria agência
Peixe Vivo, como uma das agências
mais importantes de destaque do
país, com capacidade técnica, com
todo empenho de participação,
organização, gestão, transparência,
inclusive recebendo um prêmio da
Agência Nacional de Águas, quando
a ANA completou vinte anos. Cabe
lembrar que a agência Peixe Vivo,
entre outras ações, é a agência de
bacia do Rio das Velhas, uma das mais
importantes para o abastecimento
da Região Metropolitana de Belo
Horizonte, responsável por uma
região que reúne mais de três
milhões e meio de habitantes,
assim como uma das maiores bacia
hidrográfica do país, que a bacia do
Rio São Francisco. Não é um desafio
simples. E aí eu acho que o mérito
também da capacidade técnica e da
importância de dar o destaque para
esse aspecto da gestão dos recursos
hídricos, seja, o papel fundamental
técnico implementador e gestor das
agências de bacias hidrográficas. E
eu destacaria, portanto, o papel da
agência Peixe Vivo.”
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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bastante importante para ter uma
atenção nesses próximos quatro
anos, também reconhecendo
os desafios do estado, sendo
um estado muito grande, e
também olhar como que todas
essas práticas podem ser melhor
integradas. Olhando, também, para
priorização das áreas que precisam
ser protegidas, que precisam ser
recuperadas.”
PRÓXIMOS

PRIORIDADES
PARA OS

RETROCESSO
Os rompimentos das barragens
“Não dá pra esquecer os impactos
que ocorreram provocados pelo
rompimento das barragens,
ceifando vidas, impactando bacias
hidrográficas inteiras, inclusive
como a própria bacia do Rio Doce.
Então acho que isso é um grande
desafio para Minas Gerais. Ao
mesmo tempo entendendo o
papel econômico importante que
o setor desempenha pro estado
pra Região Metropolitana de Belo
Horizonte, mas ao mesmo tempo
da necessidade de não só mitigar
o risco como ampliar a segurança
hídrica, e também as pressões ainda
sobre algumas áreas, inclusive
do próprio setor, como a Serra da
Moeda, teve todo um debate com
a população do estado de Minas
Gerais, a pressão da sociedade
em torno da proteção da Serra da
Moeda, um importante manancial,
além de todo o patrimônio que ela
representa, do ponto de vista de
biodiversidade, das características
culturais, enfim, de tudo que
representa aí para o estado de
Minas Gerais.
O reforço no papel da gestão dos
recursos hídricos é um ponto

quatro
ANOS:

SEGURANÇA HÍDRICA
“A gente tem observado os extremos
climáticos ficarem cada vez mais
intensos e frequentes, provocando
impactos sociais, econômicos
e ambientais. Então esse é um
tema bastante importante, onde
é fundamental que mecanismos
de suporte a tomada de decisão
sejam aprimorados, como as salas
de situação, as salas de crise, os
sistemas de monitoramento para
informação, o reforço da ação da
defesa civil, também olhando para
a questão dos incêndios, do manejo
desses incêndios e também da
estrutura necessária para reforçar
o papel de combate das Brigadas e
também das Brigadas Voluntárias.”

Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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REFORÇO DA GESTÃO
“O reforço o papel da gestão
dos recursos hídricos do estado
também como órgão gestor, com
os seus órgãos gestores sendo
fortes ativos na lógica da segurança
hídrica. A combinação das ações
de saneamento com a gestão dos
recursos hídricos e também com
outras políticas correlatas, como a
de energia, que tem uma interface
muito grande com a questão da
água, é um ponto muito importante.
E fundamentalmente, eu acho que
traduzir tudo isso para a sociedade.
Temos aí uma ferramenta muito
importante de participação, de
acompanhamento social, mas
que ainda é desconhecido da
maior parte da sociedade, que
são os comitês de bacia e como
a sociedade, inclusive a própria
imprensa, pode acompanhar
de forma mais ativa todo esse
processo.”
PATRIMÔNIOS
“E, obviamente olhar para os
patrimônios, uma atenção, como
por exemplo a Serra das Moedas,
que é um um ponto emblemático e
simbólico, que representa um pouco
da preocupação necessária aí para o
estado de Minas.”
PL-4546 - NOVO MARCO HIDRICO
“Este Projeto de Lei merece toda a
atenção da sociedade das diversas
instituições, porque ele quebra os
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fundamentos e os princípios da lei
9433, Lei das Águas, que foi uma
conquista da sociedade. Também
é importante recolocar a área de
recursos hídricos e o Conselho
Nacional de Recursos Hídricos
no Ministério do Meio Ambiente,
hoje alocado no Ministério do
Desenvolvimento Regional.
O Ministério de Desenvolvimento
Regional tem ali ações que são
usuárias de água. Em caso de
conflito, pode haver conflito
também de interesse. Então, não foi
à toa que a Secretaria de Recursos
Hídricos, e o próprio Conselho
Nacional estava submetido dentro
do Ministério do Meio Ambiente.
Do ponto de vista da gestão da
governança, esse é um processo
muito importante também para ser
acompanhado e resgatado.”
PLANO NACIONAL DE RECURSOS
HÍDRICOS
“O Plano Nacional de Recursos
Hídricos é uma prioridade, porque
ele acaba sendo o instrumento
que estabelece o pacto nacional,
e essa revisão ficou muito
comprometida, não só pela
pandemia, mas a dinâmica de
contribuição e participação social
muito célere e reduzida, a dinâmica
de contribuições de participação
social poderia ter sido muito mais
valorizada. Inclusive nas audiências
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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desafios

para

que houveram e os debates foram
muito rápidos para algo tão
importante. É um assunto que é de
interesse nacional, que a questão
da água na vida das pessoas, na
economia, na questão social, no
bem estar social, na saúde, na
própria proteção ambiental, na
questão da segurança hídrica.

MINAS
GERAIS

“Minas teve a questão do processo
de regionalização do saneamento.
Seria muito importante ter havido
o envolvimento, uma discussão
com os comitês de bacia, assim
como considerar também a
bacia hidrográfica como uma
das unidades importantes para
essa regionalização dos blocos
de saneamento, isso seria muito
mais fácil em termos dessa gestão.
E fica a dúvida também para o
futuro. Fazendo diferente também
do critério de bacia hidrográfica,
como que vai ser todo esse arranjo
em termos de alinhamento com
os planos de bacia, em relação
à própria Lei do Saneamento e
o contrato de concessão? Qual
vai ser o instrumento que vai ser
verificado para o cumprimento dos
compromissos. Então esse processo,
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eu acho que é um desafio.
Um outro desafio ainda é a questão
do processo de agregar comitês
de bacia. Entendo, de um lado, os
desafios que existem em relação ao
escopo, ao tamanho geográfico, a
área geográfica do estado de Minas
Gerais, que realmente é um estado
muito grande. Por outro lado,
acho que o risco de perder essa
unidade ali da bacia hidrográfica,
na medida que tem uma proposta,
inclusive uma proposta de lei de
reorganização desses comitês de
bacia no estado de Minas Gerais.
Isso é um ponto importante, temos
que ficar acompanhando nos
próximos anos.
O desmatamento é outro desafio
para Minas Gerais, o estado foi um
dos que mais desmatou a Mata
Atlântica. E tem uma contribuição
muito importante nesse sentido
e as políticas, não só de redução,
mas especialmente de restauração
e recuperação e considerando as
oportunidades que existem com
essa agenda, seja na questão dos
instrumentos, como a política de
carbono, que pode gerar também
recursos, empregos numa cadeia
produtiva, da restauração, entre
outras coisas.

Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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PRIORIDADES
PARA O BRASIL

Sem dúvida nenhuma, a questão
da proteção da Amazônia e do
Pantanal. Com toda a questão
do desmatamento, estamos
muito perto do impacto que os
cientistas colocam como o ponto de
irreversão, perdendo a condição do
ecossistema, do funcionamento da
dinâmica da Floresta Amazônica, da
sua dinâmica aquática. O Pantanal
precisa de muita atenção. A bacia
do Alto Paraguai, que tem as suas
cabeceiras na região do Cerrado,
também segue ameaçada com
os incêndios. Cabe lembrar que
o Cerrado é o berço das águas do
Brasil.
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PRIORIDADES
PARA MINAS GERAIS

Uma outra prioridade do ponto
de vista da gestão dos recursos
hídricos é o avanço de um
importante instrumento de gestão:
a cobrança pelo da água. No
estado de Minas Gerais, apenas
seis comitês têm esse instrumento.
Então é importante avançar para
que a própria questão da segurança
hídrica possa ser amplificada
na medida que os recursos
gerados vão ser direcionados para
implementação das prioridades
estabelecidas ali no plano de bacia.
Então toda a engrenagem precisa
estar funcionando.

Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023

23

#RESÍDUOS

Desmonte da Política Nacional de Resíduos Sólidos
A Política Nacional de Resíduos
Sólidos (PNRS), aprovada em 2010,
previa uma ambiciosa articulação
entre União, estados, municípios,
setor privado e trabalhadores
da reciclagem para sanar o
subdesenvolvimento exasperante do
Brasil quanto à destinação do lixo.
A meta de “lixão zero”, de 2014, foi
prorrogada diversas vezes – sendo
a última, a estabelecida pelo Marco
do Saneamento, para o ano de
2024.
O marco também abriu a
possibilidade, ressalvando os
“casos” em que a disposição
de rejeitos em aterros seja
“economicamente inviável”, de se
adotar outras “soluções”, desde
que minimizados os impactos ao
Meio Ambiente. Em abril de 2022,
foi lançado o programa federal
“Lixão Zero”, regulamentando a
incineração de lixo – cuja proibição
era um dos pilares da PNRS.
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E isso tudo sem reduzir em nada
a pressão e o avanço sobre os
recursos naturais.

O tamanho do
problema
O Brasil gera 217 mil toneladas
de Resíduos Sólidos Urbanos por
dia
Ou 79 milhões de toneladas a
cada ano
3 mil lixões ainda funcionam,
22 anos depois da aprovação da
PNRS
2% é o volume total dos resíduos
reciclados no Brasil anualmente
0,2% é o reaproveitamento de
resíduos orgânicos no Brasil
anualmente

Fonte: Planares e MNCR

Queimar o lixo, mesmo que a
pretexto de gerar energia, é tirar o
problema da vista sem resolvê-lo.
A incineração muda apenas o lixo
de lugar, tornando-o atmosférico
e gerando resíduos com teores
contaminantes altíssimos, além
de romper as cadeias produtivas

de reaproveitamento e reciclagem
de materiais, das quais depende a
inclusão produtiva de milhares de
famílias.

800 mil pessoas vivem da
catação no Brasil, dos quais 30%
estão organizados e 70% são
informais
Apenas 3,7% das prefeituras têm
contrato formalizado com esses
trabalhadores
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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E em Minas Gerais? O que andou?
Assim como o PL 2884 2021, de
autoria do governador Romeu Zema
(Novo), que institui as Unidades
Regionais de Saneamento Básico,
conforme regulamentação do
Marco do Saneamento, a maioria
das proposições relevantes para
o fortalecimento da legislação
ambiental em Minas Gerais não
andou.

Sólidos para permitir a incineração
do lixo, avançou, por perda de prazo,
desde a Comissão de Justiça até o
Plenário, sem ter recebido parecer
de nenhuma das comissões por
onde “tramitou”. Assim mesmo, ele
está pronto na Ordem do Dia do
Plenário, pronto para votação.

Projetos cruciais para a segurança
hídrica da Região Metropolitana de
Belo Horizonte, como o PL 96 2019,
que incorpora áreas de recarga
hídrica e de nascentes à Estação
Ecológica de Fechos, em Nova
Lima, ou PL 1284 2019, que cria a
Área de Proteção Ambiental (APA)
de Vargem das Flores, travaram na
Comissão de Meio Ambiente e no
Plenário, respectivamente.
Por outro lado, o PL 833 2019,
que libera de licenciamento
poços artesianos por decurso de
prazo, após 60 dias do pedido,
está pronto para Ordem do Dia em
Plenário, embora projetos com
dispositivos similares, aprovados
anteriormente na ALMG, tenham
sido reiteradamente vetados pelo
Executivo – por retirarem suas
competências de licenciar.
Já o PL 3893 2016, que altera
a Política Estadual de Resíduos
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Para entender melhor a
temática, conversamos
com José Aparecido
Gonçalves, diretor de
Projetos do Instituto de
Referência em Resíduos.

Avanços

e retrocessos no Brasil

AVANÇO
PNRS, prioridades em resíduos e
catadores
“A conclusão e aprovação do Plano
Nacional de Resíduos Sólidos com
estabelecimento de metas para
erradicação dos lixões, incentivando
os sistemas de consórcios entre
os municípios para destinação
final dos resíduos [é um avanço].
Também é importante falar da
afirmação da ordem de prioridades
em relação aos resíduos: não
geração, redução, reutilização,
reciclagem, tratamento e disposição
final ambientalmente adequada.
Tem ainda o reconhecimento
do protagonismo dos catadores
de materiais recicláveis na
coleta seletiva e sua valorização
profissional.”
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RETROCESSO
Lixões, catação e educação
ambiental
“O não cumprimento das metas de
erradicação dos lixões até o ano
de 2021. O aumento do trabalho
informal da catação nas ruas e
a ausência de investimento na
educação ambiental para mudança
de hábito do conjunto da população
em relação à geração e disposição
dos resíduos.”

Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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PRÓXIMOS

quatro
ANOS:

“É preciso avançar nos objetivos
das políticas nacional e estadual
de resíduos sólidos, avançar na
responsabilização de toda a cadeia Responsabilidade Compartilhada e
melhorar os indicadores de
resultados dos acordos setoriais
- priorizando os municípios para
viabilizar o cumprimento das
metas.”

para

RETROCESSO
CMRR e Plano Estadual
“A paralisação das ações e o
fechamento do Centro Mineiro
de Referência em Resíduos CMRR, a não elaboração do Plano
Estadual de Resíduos Sólidos
provocando a indefinição de metas
a serem cumpridas em relação à
responsabilidade compartilhada
pelo ciclo de vida dos produtos e a
geração, tratamento e disposição
final dos resíduos.”

PARA OS

AVANÇO
Consórcios, organizações de
catadores, coleta diferenciada e
valor econômico
“Incentivo aos municípios que
atuam de maneira integrada Consórcios. O reconhecimento
das organizações dos catadores e
a remuneração pelo dano evitado
por meio da política pública Bolsa Reciclagem. O aumento do
número de municípios com sistema
de coleta diferenciada. Além do
reconhecimento do resíduo como
um bem econômico e seu valor
social.”

PRIORIDADES

desafios

Avanços e
retrocessos em
Minas Gerais

MINAS
GERAIS

“Gestão sustentável dos resíduos
seguindo princípios estabelecidos
pelas políticas Nacional e Estadual,
tratamento dos resíduos sólidos, a
disposição final ambientalmente
adequada dos rejeitos e a definição
de incentivos para os municípios
que fazem a coleta seletiva com a
inclusão sócio produtiva de pessoas
em situação de vulnerabilidade
social.”

Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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CAPÍTULO 2
FLORESTAS,
UNIDADES DE
CONSERVAÇÃO,
BIODIVERSIDADE
E MUDANÇAS
CLIMÁTICAS
Com seus principais pilares normativos na alça de mira, a
legislação florestal nunca esteve tão em evidência como no
atual momento histórico

D

e todas as frentes de conflitos
ambientais brasileiros dos
últimos anos, nenhuma foi tão
intensa quanto a questão florestal.
Houve uma guinada no que vinha
sendo a política de Estado do Brasil
nos fóruns multilaterais, ao longo
de diferentes governos, e não
apenas sobre a Floresta Amazônica,
mas em relação ao uso do solo dos
biomas em geral.
Há uma incompreensão do ativo
que o Estado brasileiro tem sob sua
responsabilidade, inclusive no ponto
de vista geopolítico. O novíssimo
projeto de desenvolvimento
tem algo da visão regressista do
Eldorado, isto é, a visão de abertura
da fronteira e de conquista do
território e de apropriação dos
recursos – via de regra por violência.
Discussões em andamento, como
o Marco Temporal e a Mineração
em Terras Indígenas, que se
chocam frontalmente com direitos
originários explicitados na Carta
de 1988, dão uma ideia da pressão
sofrida pelos povos tradicionais em
suas terras, homologadas ou não.
O avanço sobre a Amazônia (e sobre
o Cerrado) foi o principal motor
do crescimento das emissões de
Gases de Efeito Estufa (GEE) do
Brasil em meio à pandemia, quando
as mundiais despencaram. As
consequências do aquecimento vão
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além de fenômenos climáticos mais
extremos e frequentes.
A perda expressiva de ecossistemas
tomam grandes porções de
habitat para espécies cruciais,
como os mamíferos, expansores e
semeadores naturais dos biomas.
O Cerrado, por exemplo, bioma
mais biodiverso do mundo, tem
sido retalhado pela expansão da
monocultura de commodities.
Se fiscalizar nunca foi algo fácil ou
simples, pela dimensão territorial
do país, problemas novos foram
acrescentados: a excelência na
produção de dados públicos, obtida
após anos de investimento em
ciência e pesquisa, passou por
desmonte. O número de multas
aplicadas desabou. Falta pessoal
em órgãos como o Ibama, o ICMBio,
a Funai, o Iphan, entre outros.
Nesta segunda parte do Especial
sobre os rumos da Agenda
Ambiental do Brasil, vamos falar
sobre Florestas e Unidades de
Conservação, Biodiversidade, e
Mudanças Climáticas.
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#FLORESTAS E UNIDADES
DE CONSERVAÇÃO

O resumo da ópera Amazônica
Avanço sobre as florestas e
crescimento das emissões de GEEs
Entre os anos de 2004 e 2012,
o Brasil conseguiu reduzir o
desmatamento para menos de 5
mil km² em um ano. Foi o auge
do Plano de Ação para Prevenção
e Controle do Desmatamento na
Amazônia Legal (PPCDAm). Depois
disso, sobretudo a partir de 2014,
o desflorestamento disparou.
Segundo dados do MapBiomas,
entre 1985 e 2020, a Amazônia
perdeu 746 mil km² de vegetação
natural – quase duas vezes o
tamanho do Japão.
Os recordes se sucederam: segundo
o Imazon, o índice de 2020 foi o
maior desde 2012, com 8 mil km².
Em 2021, novo recorde: 29% maior,
ou 10,3 mil km², equivalente ao
território do Líbano. Com escopo e
metodologia diferentes, o Instituto
Nacional de Pesquisas Espaciais
(Inpe) apontou na mesma direção.
A taxa na Amazônia Legal, segundo
o Projeto de Monitoramento do
Desmatamento na Amazônia Legal
por Satélite (Prodes), ficou em 13,2
mil km² entre agosto de 2020 e
julho de 2021.
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Como resultado, na contramão do
resto do mundo, o Brasil aumentou
suas emissões de Gases de Efeito
Estufa (GEE) em 9,5% em 2020,
em meio à pandemia, justamente
quando houve uma desaceleração
econômica e industrial brusca.
Nada menos que 46% das emissões
brasileiras naquele ano, segundo
dados do Sistema de Estimativas de
Emissões e Remoções de Gases de
Efeito Estufa, vieram da destruição
das florestas – com Cerrado e
Amazônia respondendo, juntos, por
90% dessas emissões.

Na linha do fogo
Piores anos em focos de
queimadas (Inpe)
2010 | 319 mil focos (Recorde)
2020 | 222 mil focos (2o maior)
2019 | 197 mil focos (3o maior)
Área queimada em Unidades de
Conservação Federais (ICMBio)
2021 | 892 mil hectares
2020 | 1,18 milhão de hectares
Biomas mais afetados nas UCs
em 2021 (ICMBio)
Cerrado | 700 mil hectares
(quase 80% do total)
Amazônia | 150 mil hectares
queimados
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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Nós, do Observatório Lei.A,
conversamos com Douglas Silva,
biólogo e mestre em Biologia Animal.
Ele é Coordenador Ambiental da
Reserva Particular do Patrimônio
Natural Santuário do Caraça.

Avanços

e retrocessos no Brasil

Avanço
Gestão das Unidades de
Conservação
“Poucas coisas aconteceram de
forma concreta nos últimos anos.
Vejo uma melhora significativa na
parte de gestão das Unidades de
Conservação, talvez a concessão
dos parques possa ser vista
como um avanço, pois sabemos a
dificuldade e limitação de recursos
para implementar medidas
administrativas e técnicas das UCs,
porém, isso é uma resposta que
vamos ter ao longo dos anos.”
Retrocesso
Novas leis
“O afrouxamento das leis
ambientais, o aumento do uso
de pesticidas e a revogação e/ou
diminuição de áreas protegidas.”

CONHEÇA
MO
& AJA
NITO
RE

Avanços e
retrocessos em
Minas Gerais
Avanço
Descomissionamento de barragens
“O cenário em Minas Gerais
não é muito diferente do
nacional. Talvez o quadro mais
significativo esteja relacionado
com o descomissionamento das
barragens de rejeito, pois direta ou
indiretamente podem afetar muitas
UCs e assim evitar novos desastres
em Minas Gerais.”
Retrocesso
Serra do Curral
“A omissão do governo do estado em
proteger a Serra do Curral.”
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PARA OS

PRÓXIMOS

PRIORIDADES

quatro
ANOS:

desafios

para

“Evitar a diminuição das áreas
protegidas, a implementação
de novas UCs e a regularização
fundiária das UCs.”

MINAS
GERAIS

“Garantir a efetividade da proteção
das áreas protegidas no Estado, o
investimento financeiro na gestão
das UCs e a regularização fundiária
das UCs.”
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#CLIMA

A floresta queima, as emissões explodem
O desmatamento no Cerrado e
na Amazônia foram os principais
motores do crescimento de 9,5%
nas Emissões de GEEs do Brasil
segundo o Sistema de Estimativas
de Emissões e Remoções de Gases
de Efeito Estufa:

46% das emissões nacionais
em 2020 tiveram origem no
desmatamento do Cerrado e
da Amazônia (ou 998 milhões
de toneladas de CO2e)
27% das emissões brutas
vieram da Agropecuária (ou
577 milhões de toneladas de
CO2e)

O Brasil vai mesmo cumprir?
O Brasil aderiu ao Compromisso
Global do Metano, na COP-26, de
reduzir em 30% as emissões de
metano até 2030 (em relação aos
níveis de 2020). O composto é 80
vezes mais potente que o CO2 no
aquecimento do planeta. Mas como
o Brasil vai cumprir, se abriga o
maior rebanho bovino do mundo,
com 2,1 milhões de cabeças? A
digestão do gado responde por
até 70% das emissões de metano.
Especialistas afirmam que o
país assinou o acordo sem ter a
pretensão séria de cumprir, o que
exigiria rever a indústria

18% das emissões couberam
ao setor de energia (ou 394
milhões de toneladas de
CO2e)
1,8% das emissões tiveram
origem no setor de Resíduos
Sólidos e esgoto doméstico
(ou 92 milhões de toneladas
de CO2e)
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Congresso Nacional em berço
esplêndido
PLs centrais para aperfeiçoar a
legislação climática e a proteção
dos biomas se arrastam no
legislativo. O PL que regula
o mercado de carbono (PLC
2148/2015), crucial para atrair
recursos para projetos de
neutralização, está parado, assim
como o PLS 6539/2019, que adapta
a Política Nacional sobre Mudança
do Clima (PNMC) e atualiza a meta
de zerar as emissões até 2050.
Outros PLs, como a Lei do Pantanal
(PLC 9950/2018), que integra a
gestão da biodiversidade, da água
e do solo, além de disciplinar a
ocupação, e a chamada Lei do
Cerrado (PL 3117/2019), que
dispõe sobre uso do bioma, da
supressão de vegetação ao controle
de agrotóxicos, têm sido ignorados
pelo Legislativo.

suas terras.
Essa concepção está em xeque
tanto no Supremo Tribunal Federal
(STF), por meio do julgamento de
uma reintegração de posse, quanto
no Congresso, por meio do PLC
490/2007 – pronto para votação em
Plenário na Câmara dos Deputados.
Em comum, a tese de que as
demarcações devem se limitar às
terras ocupadas em 5 de outubro
de 1988 – data de promulgação da
Carta de 1988. É o chamado “Marco
Temporal”.
Indígenas e pesquisadores,
escorados em farta documentação,
argumentam que muitos povos não
ocupavam os territórios tradicionais
em 1988 pela simples razão de
que alguém os tirou de lá – na
maioria das vezes o próprio Estado.
Ou seja, pelo Marco Temporal, o
Estado se exime das consequências,
contextos e conflitos oriundos dos
desterramentos anteriores a 1988.

Pressão sobre TIs: conflito,
violência e direitos
Quase 35 anos depois da
Constituição de 1988, cerca de
1,1 milhão de pessoas residem em
áreas indígenas. A Carta Magna
tem grande responsabilidade nisso:
ao atribuir aos indígenas o “direito
originário” sobre o território, ela
impôs à União o dever de demarcar
CONHEÇA
MO
& AJA
NITO
RE

Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023

35

Como se dá o proces so
de demarcação de Ter ras
Indígenas
Realização
de estudos
1
3 Declaração do Ministro da Justiça,
antropológicos apoiados por
estudos étnico-históricos,
sociológicos, jurídicos,
cartográficos e ambiental,
sob a coordenação de um
antropólogo e levantamento
fundiário necessários à
identificação e delimitação, a
cargo da Funai;

2 Aprovação dos estudo e
respectiva publicação em
Diário oficial para possibilitar
a manifestação de demais
interessados;

mediante portaria, dos limites da
terra indígena e determinação de
homologação;

4 Declaração física e reassentamento

de ocupantes não índios na área sob
demarcação;

5 Homologação da terra indígena

mediante decreto do Presidente da
República

6 Regularização imobiliária com

Já o STF julga um recurso da Funai
(RE 1.017.365 / SC) contra a
reintegração de posse de uma área
pública em Santa Catarina. Como o
tema tem repercussão geral (Tema
1031, STF), muda o curso das ações
em andamento. Em seu voto, Fachin
rejeitou o Marco Temporal, pois a
demarcação apenas reconheceria
a existência da posse tradicional
preexistente – clique aqui e leia a
íntegra do voto do relator e ministro
Fachin.
Já para o ministro Nunes Marques,
que votou a favor do Marco
Temporal, sem ele os indígenas
teriam o “direito de expandi-las
ilimitadamente para outras áreas
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registro em nome da União no
cartório da Comarca de localização
da terra indígena e no Serviço de
Patrimônio da União.
já incorporadas ao mercado
imobiliário nacional”. O julgamento
foi interrompido pelo pedido de
vistas do ministro Alexandre de
Moraes.

Muita ter ra para
pouco índio?
41% do território brasileiro é
ocupado por propriedades rurais
privadas
14% do território estão abrangidos
por TIs (98% delas na Amazônia)
0,6% do território é ocupado por
TIs não Amazônicas
(Fonte: ISA/IBGE)
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Áreas das TIs nos estados
2,4% do território sul-mato-grossense são ocupados por TIs
0,8% do território catarinense são ocupados por TIs
0,6 do território paranaense são ocupados por TIs
0,5% do território baiano são ocupados por TIs
0,4% do território gaúcho são ocupados por TIs
0,3% do território paulista são ocupados por TIs
0,2% do território mineiro são ocupados por TIs
0,1% do território goiano são ocupados por TIs

Como as ter ras indígenas protegem o
seu ar e sua água
5,2 bilhoes de toneladas de água por dia “transpiram” das florestas da
Amazonia Legal
13 bilhões de toneladas de carbono são retidos pelas florestas da
Amazônia Legal
20% da Floresta Amazônica foi desmatado nos últimos 40 anos
Apneas 2,4% do total desse desmatamento aconteceu em Terras Indígenas
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O cerco legislativo às TIs
Além do PL do Marco
Temporal, o PLC 191/2020
regulamenta exploração
mineral, de gás e petróleo e
o plantio de transgênicos em
TIs. Tramitando em regime de
urgência, o PL aguarda o envio
para uma Comissão Especial,
mas o texto ainda deverá
seguir para apreciação do
Senado Federal, se aprovado.
As TIs respondem hoje por
25% da cobertura florestal na
Amazônia.
Por outro lado, no Senado,
o PLS 510/2021, conhecido
como o PL da Grilagem, abre
nova janela de regularização
fundiária até o ano de 2012.
A abertura de seguidas
janelas de regularização pelo
Congresso serve de estímulo
para novos ciclos de invasões
de terras públicas, sobretudo
na Amazônia. O PL também
permite substituir a vistoria
prévia por declaração do
próprio ocupante.
Proposições como essas, ao
lado de regulamentações
ambientalmente
inexplicáveis, como os
decretos 10.966/2022, que
instituiu o Programa de
Apoio ao Desenvolvimento
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da “Mineração Artesanal e em
Pequena Escala”, vulgo garimpo,
e o 10.965/2022, que simplificou
a liberação de garimpos de
“pequeno porte”, tem resultado
em mais pressão sobre as TIs,
com crescimento dos conflitos
e da violência contra povos
tradicionais.
Violência contra os
povos indígenas
1294 casos de violência contra o
patrimônio dos povos indígenas
205 invasões de Terras Indígenas
(em 22 estados)
355 registros de violência contra
indígenas em 2021 (foram 204 em
2020)
176 assassinatos
148 suicídios (o maior já registrado)
19 ameaças de morte
21 lesões corporais dolosas
21 casos de racismo e discriminação
étnico cultural
14 registros de violência sexual
(Fonte: CIMI/2022)
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Carlos Rittl, formado pela Escola
de Administração de Empresas de
São Paulo, da Fundação Getúlio
Vargas, e mestre e doutor em
ciências biológicas, com ênfase em
ecologia, pelo Instituto Nacional
de Pesquisas da Amazônia. Desde
2021, atua como colaborador da
Rainforest Foundation da Noruega,
onde é especialista em política
internacional.

Avanços

e retrocessos no Brasil

AVANÇO
Nenhum
“No âmbito nacional não houve
qualquer avanço nos últimos quatro
anos em relação a mudanças
climáticas. A única coisa que
aconteceu ao longo dos últimos
anos foram retrocessos imensos
desmantelamento da política de
clima.”
RETROCESSO
Omissão sobre a política nacional
“O governo federal abandonou a
política nacional sobre mudança
do clima. Está estacionada, não
se faz absolutamente nada para
implementar ações que reflitam
em redução de emissões de gás de
efeito estufa ou para implementar
uma estratégia nacional de
adaptação às mudanças climáticas,
para que a gente seja capaz de
enfrentar os desafios que já se
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impõe hoje, não apenas aquilo que
virá ocorrer no futuro em termos de
eventos climáticos extremos, secas,
enchentes e enxurradas que afetam
a vida de cada brasileiro. O governo
engavetou os planos nacionais
de combate ao desmatamento. O
plano de prevenção e controle do
desmatamento da Amazônia Legal,
o plano de prevenção e controle
do desmatamento no Cerrado.
Incentivou a criminalidade, reduziu
a capacidade de ação dos órgãos
federais de fiscalização ambiental,
como Ibama e ICMBIO, assim
como enfraqueceu a Fundação
Nacional do Índio, e com o discurso
de várias autoridades, a começar
pelo presidente da república, de
condescendência com o crime
ambiental. Isso incentivou máfia
de invasores de terras públicas,
de ladrões de madeira dentro
de parques nacionais, dentro
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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de áreas indígenas, máfias de
exploração de ouro a invadirem
terras públicas, terras indígenas,
áreas de conservação das nossas
partes, nossas reservas e não
serem punidos, porque eles têm a
sensação de impunidade. Então,
nós tivemos enormes retrocessos
em todas as áreas relacionadas
ao clima. E não há nada a que se
celebrar de avanço é só retrocesso.
Retrocesso em cima de retrocesso.”

Avanços e
retrocessos em
Minas Gerais
AVANÇO
Fórum Estadual de Mudanças
Climática e Race to Zero
“Há quatro anos o estado Minas
Gerais começou a discutir uma
política estadual de combate às
mudanças climáticas, houve um
projeto de lei que foi objeto de
consulta pública, foi encaminhado
para Assembleia Legislativa e
de lá pra cá, digamos assim, não
houve progresso em relação a
esta política, mas houve alguns
eventos importantes. No final
do ano passado foi estabelecido
o Fórum Estadual de Mudanças
Climáticas, uma instância que
aproxima o governo do estado no
diálogo com diferentes setores da
sociedade mineira para discussão
de um plano de enfrentamento
das mudanças climáticas e ações
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do estado que deveriam permitir
a redução das emissões de gás
de efeito estufa nos diferentes
setores da economia, assim como
também aumentar a capacidade de
adaptação do estado Minas Gerais
ao enfrentamento das mudanças
climáticas, então é um espaço
importante que foi estabelecido por
decreto e que conta da participação
de representantes do governo e
diferentes setores da sociedade.
Minas Gerais aderiu uma iniciativa
do governo no Reino Unido , que
foi anfitrião da Conferência de
Clima da ONU 2021, em Glasgow,
na Escócia. A campanha, chamada
de Race to Zero, ou seja, uma
corrida para o zero. Esse zero
significa zero emissões de gás de
efeito estufa ou neutralidade de
carbono até 2050. E pesquisadores
da Universidade Federal do Rio
de Janeiro desenvolveram, com
apoio da embaixada britânica,
justamente um plano com
propostas para descarbonização do
estado de Minas Gerais até 2050.
Uma contribuição importante
e agora está em discussão um
plano estadual de de mudanças
climáticas, espera-se que incorpore
muitas das contribuições desse
estudo elaborado pelo grupo de
pesquisadores da Universidade
Federal do Rio de Janeiro.”
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de florestas da Mata Atlântica
e o aumento dessa destruição,
infelizmente uma notícia muito
negativa do estado nesses últimos
anos.”
PRÓXIMOS

PRIORIDADES
PARA OS

RETROCESSO
Desmatamento da Mata Atlântica
“Dentre os retrocessos, talvez o
mais significativo no âmbito de
Minas Gerais seja o aumento do
desmatamento da Mata Atlântica.
Dentre todos os estados da Mata
Atlântica, Minas Gerais é aquele
que a destruição desse bioma
ocorre em áreas maiores, então está
no topo do ranking da destruição de
florestas nativas da Mata Atlântica.
E isso talvez seja mais simbólico,
mais importante, mais relevante
em termos de retrocesso, porque
o desmatamento e destruição de
florestas, não apenas aumenta as
emissões de gás de efeito estufa,
mas também contribui para redução
da nossa capacidade de enfrentar as
mudanças climáticas. A destruição
de florestas em torno de nascentes,
por exemplo, impacta e vai impactar
tanto a disponibilidade de água para
diferentes atividades econômicas
como para consumo humano, e
acaba levando assoreamento de
rios. Então, quando a gente tem
chuvas intensas o que acontece é
que as enchentes acabam sendo
mais devastadoras, porque o leito
do rio subiu, então o volume de
água que vem, ele percorre um
caminho cujo leito está mais alto,
com isso a extensão das enchentes
se torna maior. E Minas Gerais
tem enfrentado ao longo desses
últimos anos eventos de chuva
intensa gravíssimos, a destruição

quatro
ANOS:

“Ao longo dos próximos quatro
anos o Brasil precisa restabelecer
sua política nacional de mudanças
climáticas, que prevê no seu artigo
11, que essas grandes políticas
de desenvolvimento do país,
a política econômica, política
energética, política agrícola,
política de transportes, política
florestal, todas elas têm que ter ser
alinhadas aos objetivos da política
nacional. Dentro dos objetivos da
política nacional estão a redução
das emissões de gases de efeitos
estufa do Brasil e o aumento
da capacidade de adaptação do
país aos efeitos das mudanças
climáticas, entre eles os eventos
climáticos extremos. E como o
clima não apenas vem mudando,
como ele vai mudar ao longo das
próximas décadas, a gente passa
retomar isso e as primeiras medidas
para colocar o Brasil nos trilhos,
de volta ainda tolerância zero com
desmatamento. O próximo governo
precisa de forma urgente enfrentar
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desafios

para

a criminalidade que toma conta
da Amazônia e que também assola
outras regiões do país. O próximo
governo terá também que enfrentar
o desafio de tirar os milhares de
garimpeiros que invadiram terras
indígenas. Eles estão destruindo
a floresta, contaminando os rios
e levando muita violência contra
as comunidades locais. Essas
são medidas fundamentais e,
depois, vai ser necessário alinhar
a nossa política energética a uma
política que privilegie esses pontos
renováveis de energia. Vai ser
necessário, entre outros, vincular
todo o crédito agrícola do Plano
Safra, critério de sustentabilidade
e de baixas emissões.. Essas
medidas são fundamentais e além
disso, é preciso que a gente volte a
discutir retomar o plano nacional de
adaptação às mudanças climáticas.”

MINAS
GERAIS

“Ao longo dos próximos quatro
anos, Minas Gerais, quem quer
que seja o futuro governador
deve ter como uma de suas
prioridades tirar a política estado
de mudanças climáticas do
papel. Mudanças climáticas não é
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apenas uma agenda relacionada
ao meio ambiente, é uma agenda
econômica. Os impactos crescentes
das mudanças climáticas afetam
demais a economia de cidades,
de municípios e, assim como do
Brasil, do país. E enfrentar as
mudanças climáticas significa não
apenas reduzir emissões de gás de
efeito estufa, visando melhorar as
perspectivas para o futuro. Que a
gente não tenha um aumento tão
expressivo de eventos climáticos
extremos na sua frequência e na
sua intensidade, como a gente vem
observando ao longo desses últimos
anos. E tirar a política estadual
de mudanças climáticas do papel
significará também adotar medidas
para enfrentar os desafios de hoje,
desses eventos climáticos extremos
que acontecem com cada vez mais
frequência, mais intensos, sejam
sejam enchentes, enxurradas,
ondas de calor extremo que acabam
afetando a qualidade de vida e
também as atividades econômicas,
entre elas agricultura. Minas Gerais
é um importante estado produtor
de alimentos. É fundamental que ao
longo desses próximos anos, Minas
Gerais enfrente o desmatamento
na Mata Atlântica. Pare de destruir
e que sejam implementados ações
pra recuperação da mata nativa,
seja dentro de propriedade privada,
sejam terras públicas, porque
isso vai significar uma melhor
condição de proteção do estado
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frente ao desafio das mudanças
climáticas. Então, sem floresta
não tem disponibilidade de água
adequada para consumo humano,
para atividades econômicas como
agricultura. E sem floresta, também,
a gente não tem a proteção
que impede que chuvas fortes
se transformem em enchentes
devastadoras.”
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#BIODIVERSIDADE

Perda de biodiversidade e espécies ameaçadas
Além do avanço recorde sobre os
biomas e as Terras Indígenas, o país
não criou nenhuma nova Unidade
de Conservação a partir de 2019.
O Brasil é um país megadiverso,
que abriga, segundo estimativas,
em torno de 20% das espécies
existentes no planeta. A pressão
sobre os habitats e ecossistemas,
oriundas do desmatamento, afetam
consideravelmente populações de
várias espécies.
Por meio da Portaria MMA 178, o
Executivo atualizou, em junho de
2022, a listagem de fauna e flora
ameaçadas. Segundo o documento,
280 espécies deixaram o status
de ameaçadas, 131 tiveram o
grau de risco reduzido, 2.749
permaneceram na mesma categoria
e 1.462 espécies entraram na lista.
O Ministério do Meio Ambiente deve
passar a atualizar o levantamento
anualmente.
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Animais Ameaçados
1.249 total de espécies ameaçadas
219 novos animais incluídos
144 deixaram o status de
ameaçados
Sob risco de
extinção
257 Aves
59 Anfíbios
71 Répteis
102 Mamíferos
97 Peixes Marinhos
291 Peixes Continentais
97 Invertebrados Aquáticos
275 Invertebrados Terrestres
Fonte: MMA
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Dados, fiscalização e sucateamento

E Minas Gerais? Avançou ou não?

Essas duas áreas, florestas e
biodiversidade, são extremamente
sensíveis à eficácia e abrangência
das ações de fiscalização. Nos
últimos anos, os órgãos ambientais
têm padecido com obstáculos
outrora equacionados dentro do
Estado brasileiro. Por exemplo,
a estrutura técnica de produção
de dados públicos tem sofrido
estrangulamentos – como no caso
dos dados de desmatamento em
2019.

Na legislação de Mudanças
Climáticas, PLs meritórios
em tramitação na Assembleia
Legislativa de Minas Gerais (ALMG),
como o PL 5285 2018, que torna
público o acesso aos dados de
monitoramento do ar, água e solo,
tem avançado a passos de cágado
e talvez chegue ao fim de mais uma
Legislatura sem ser votado.

À redução constante dos
orçamentos dos órgãos ambientais e
à declinante execução dos recursos
disponíveis, se juntam a perda de
servidores da estrutura federal
de gestão ambiental. Segundo
dados obtidos pela BBC Brasil em
2021, por meio da Lei de Acesso
à Informação, a área ambiental
perdeu 10% dos servidores desde
2019.
Ao mesmo tempo, o número
de autos de infração por
desmatamento, segundo o
Observatório do Clima, foi o menor
em duas décadas em 2021 – ou
40% abaixo da média da década
anterior ao atual governo. O número
de embargos de propriedade caiu
70% em relação a 2018.
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Já o PL 624 2019, raro exemplo de
proposição que busca se antecipar
aos eventos extremos, estruturando
ações preventivas e de resposta do
Estado em desastres hídricos, não
anda.
Um exemplo curioso é o do PL 956
2015, que ficou sete anos sem
nenhuma movimentação legislativa,
subitamente começou a tramitar
em 2022 e já está pronto para
votação em Plenário. Ele prevê
cassar o registro de empresa que
comercializar, transportar, estocar
ou distribuir madeira extraída
ilegalmente, fechando uma brecha
já velha conhecida na legislação
estadual.
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Para entender melhor conversamos com
Gabriela Moreira, gerente de projetos
do WWF-Brasil. Ela é especialista em
Gerenciamento de Projetos pela FGV,
graduada em Medicina Veterinária, com
Mestrado pela UERJ. Atua na área de
responsabilidade socioambiental desde
2000. Nos últimos treze anos, coordenou
projetos na área de sustentabilidade,
gestão ambiental, gestão de território
e restauração florestal com créditos de
carbono.

Avanços

e retrocessos no Brasil

AVANÇO
Mínimo com a mobilização da
sociedade
“Entendendo que temos diferentes
níveis de legislações e que para
alguns níveis o nível de articulação
para promoção de mudanças vai
requerer muito esforço para que
essa articulação gere resultados no
Congresso, ainda mais no último
quadriênio que foi considerado
uma das legislaturas mais
conservadoras. Dito isso, os avanços
foram mínimos, e em sua maioria
em decorrência da mobilização da
sociedade que se mobilizou para
frear os retrocessos maiores, uma
verdadeiro minimizar danos.”
RETROCESSO
Diminuição da representatividade
e PLs
“Desde os primeiros dias de
governo, que teve início em
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2019, o retrocesso foi a marca e
o direcionamento. Iniciando pela
diminuição da representatividade
da sociedade civil nos fóruns
e conselhos, uma tentativa de
limitar a participação sociedade e
a transparência, como na Conabio
e grupos de assessoramento
técnico nos planos de ação de
proteção de espécies ameaçadas.
Hoje, no Congresso, tramitam
projetos de lei, conhecidos como
Pacote da Destruição, que, se
virarem lei, terão um impacto
destrutivo em várias conquistas
em diferentes políticas ambientais,
desde climáticas, passando em
demarcação de terras indígenas
e perdão de crimes ambientais. O
Observatório do Clima lançará na
semana que vem - Propostas para
a Política Ambiental Brasileira em
2023–2024, onde serão destacadas
quais as ações emergenciais que
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devem ser tomadas para deter o
retrocesso dos últimos 4 anos.”
(https://www.oc.eco.br/brasil2045-construindo-uma-potenciaambiental-vol-1/ )

Avanços e
retrocessos em
Minas Gerais

AVANÇO
Políticas públicas para espécies em
extinção
“Em Minas Gerais alguns territórios
tiveram discutidas e definidas
políticas públicas de proteção de
espécies ameaçadas de extinção.
Esse é o caso do Espinhaço Mineiro
e Bacias Hidrográficas dos rios
Mucuri e São Mateus, nos Planos
de Ação Territorial do Espinhaço
Mineiro e Capixaba Gerais (fonte:
https://proespecies.eco.br ).”

PRIORIDADES
PARA MINAS GERAIS

“Considerando os desastres das
mineradoras em Minas Gerais
nos últimos anos a revisão dos
processos de licenciamento e
de fiscalização sobre empresas
que desenvolvem essa atividade
mineradora se mostram urgentes. O
levantamento sobre os retrocessos
no nível estadual em temas como
liberação da caça e combate ao
tráfico de animais silvestres deve
ser realizado para que sejam
propostas ações mitigadoras
urgentes.”

RETROCESSO
PLs
“De maneira geral o movimento de
retrocesso iniciado no nível federal
se refletiu no nível estadual. Nesse
sentido, muitos projetos de lei
estaduais seguiram o movimento
de fragilização das seguranças
legais contra crimes ambientais
e a flexibilização da legislação
ambiental de forma geral.”
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CAPÍTULO 3

LICENCIAMENTO
AMBIENTAL,
MINERAÇÃO
E PATRIMÔNIO
CULTURAL
Observatório Lei.A discute a “mãe” de todas as batalhas
ambientais no Brasil atual: a proposta da Lei Geral do
Licenciamento. Mas o que já andou sem esperar por ela?
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A

proposta legislativa de uma
Lei Geral do Licenciamento
Ambiental é considerada por
especialistas como a mãe de todas
as batalhas ambientais brasileiras.
Isso porque o PL já aprovado
na Câmara dos Deputados,
do qual falaremos adiante,
praticamente liquida a noção
atual de licenciamento – o modelo
trifásico, colegiado, com escuta de
populações locais e sociedade civil.
O PL libera de licença nada menos
que 14 atividades, como reformas de
estradas e obras emergenciais em
caso de colapso na infraestrutura.
Na prática, o Estado perderá o
controle (e o monitoramento
dos impactos ambientais) sobre
empreendimentos dos mais diversos
setores. O PL ainda cria a Licença
por Adesão e Compromisso (LAC),
ou autolicenciamento.
O fato de o PL estar parado
no Senado não significa que a
fragilização do licenciamento
tenha sido contida. Por meio de
mecanismos infralegais, como
portarias e atos administrativos, a
desregulamentação, como no caso
dos agrotóxicos, tem corrido à larga
dos projetos de leis mais amplas. O
“PL do Veneno”, por exemplo, parou,
mas já são 3,7 mil tipos de venenos
à venda no Brasil. Eram 90 há 20
anos.
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A atividade que mais
preocupa nessa agenda de
desregulamentação segue
sendo a mineração – até porque
ela já demonstrou que pode
destruir em larga escala, de vidas
humanas a ecossistemas, quando
acompanhada do sucateamento
dos órgãos e leis ambientais. Um
Grupo de Trabalho foi criado pela
Presidência da Câmara, com o
propósito de elaborar a proposta do
Novo Código da Mineração. O texto,
de tão polêmico, sequer foi a voto.
Nesta terceira parte do Especial
sobre a Agenda Ambiental do
Brasil, nós, do Lei.A, vamos falar
sobre Licenciamento Ambiental e
Mineração, sem esquecer do flagelo
do Iphan, órgão responsável pelas
políticas públicas para o Patrimônio
Cultural brasileiro.
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#LICENCIAMENTO

O que você precisa saber sobre a norma atual
O Uso da Terra refere-se à forma
como o solo é aproveitado por
atividades econômicas e grupos
sociais. Como exemplos, têm-se
as áreas urbanas, as pastagens, as
áreas agrícolas, as florestas e os
locais de extração mineral, entre
outros. Para se ter autorização
para um uso alternativo do
solo, é necessário demonstrar a
viabilidade ambiental da atividade
ou empreendimento por meio do
Licenciamento.
O Licenciamento ambiental é uma
exigência para todas as atividades
que causem alguma intervenção
ao ambiente, sendo obrigatório
para barragens, rodovias, linhas
de transmissão, empreendimentos
agrícolas, fábricas e mesmo prédios
residenciais. Ele foi introduzido pela
Política Nacional do Meio Ambiente,
de 1981, como forma de garantir a
preservação dos recursos naturais.
No processo, é preciso informar
as características do projeto ao
órgão licenciador, que pode ser
municipal, estadual ou federal, de
acordo com a intervenção e o porte.
Nesta etapa são identificados os
impactos, e busca-se controlar suas
consequências e, se necessário,
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exigir redução dos danos e
compensações. Participam da
discussão e da decisão sobre
o licenciamento, por meio dos
Conselhos de Política Ambiental,
o poder público, órgãos técnicos,
empresas e sociedade civil.

Fique de olho!

Em nível nacional, as bases legais
do licenciamento ambiental estão
traçadas principalmente pelas:
Lei 6.938/81, que dispões sobre a
política Nacional do Meio Ambiente
e traz um conjunto de normas para a
preservação ambiental;
nas Resoluções do Conselho Nacional
do Meio Ambiente (Conama) 001/86 e
237/97, que por sua vez estabelecem
procedimentos para o licenciamento
ambiental;
Lei Complementar 140/11, que fixa
normas de cooperação entre as três
esferas da administração (federal,
estadual e municipal) na defesa do
meio ambiente;
Lei de Crimes Ambientais (Lei nº
9.605/1998): se um empreendimento
não cumprir com as condições do
licenciamento ambiental, pode ser
penalizado por ela com punições
que vão de suspensão de licenças,
multas, até mesmo a prisão dos
responsáveis.
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Quem concede a licença?
A responsabilidade fica sempre
a cargo dos órgãos ambientais
vinculados ao Executivo, que
podem ser municipais, estaduais
ou federal. Como não há uma lei
geral do licenciamento ambiental
em vigor, cada estado, ressalvadas
as normas federais (vide box acima),
tem processos, estruturas e normas
legais próprias.
Minas Gerais é um exemplo rico
devido à amplitude dos Usos do Solo
do território, de grandes lavouras
às barragens de mineração, enorme
malha hídrica e rodoviária, com
muitas Unidades de Conservação
e grande indústria florestal. Em
Minas, o conjunto de órgãos que
compõem o Sistema Estadual de
Meio Ambiente e Recursos Hídricos
(Sisema) responde pelos critérios
e pela fiscalização do processo de
Licenciamento.
No caso do Conselho Estadual
de Política Ambiental (Copam)
de Minas Gerais, os pedidos de
Licenciamento são distribuídos
por sete câmaras temáticas, as
chamadas Câmaras Técnicas
Especializadas. Nelas se discute
a implantação dos projetos
apresentados e vota-se, contra ou a
favor, a concessão da licença. Suas
reuniões são mensais e abertas ao
público. Clique aqui e saiba mais.
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Tipos mais comuns
de licença ambiental
em Minas Gerais
Para empreendimentos de baixo
impacto ambiental
Licença Ambiental Simplificada
(LAS): é a modalidade de licencimento
que é realizada em uma única fase
e de forma auto declaratória, ou
seja, a empresa é a responsável pelo
preenchimento de informações que
são encaminhadas diretamente ao
órgão ambiental, sem a necessidade de
realizar estudos e impactos embientais
do empreendimento. Possui validade de
10 anos.
Para empreendimentos de alto
impacto ambiental
Licença Prévia (LP): a empresa deve
apresentar um Estudo de Impacto
Ambiental (EIA) da obra ao órgão
ambiental, que define se a atividade
proposta para aquela localidade é
viável ou não, estabelecendo condições
e exigências preliminares para o seu
planejamento, em caso de viabilidade.
Possui validade de 5 anos.
Licença de Instalação (LI): o poder
público analisa se os ajustes
estabelecidos na licença prévia foram
realizados e autoriza o início da obra.
Em casos previamente justificados
autoriza testes de equipamentos e
sistemas. Possui validade de 6 anos.
Licença de Operação (LO): após a
construção da obra ser concluída, o
poder público analisa se as exigências
anteriores foram cumpridas para
permitir ou não que o empreendimento
inicie sua operação. Possui validade de
10 anos.
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O que mudou na legislação
sobre Licenciamento?
PL da Lei Geral travou, mas
desregulamentação avança
Propostas de uma Lei Geral
do Licenciamento Ambiental
tramitam na Câmara há mais de
duas décadas. Em 2017, houve
um acordo para votação de uma
proposta consensual, após longas
negociações entre diversos atores
e setores. Mas o PL não prosperou,
o texto foi abandonado e o novo
governo, a partir de 2019, priorizou
outro PL – que, já aprovado na
Câmara, está no Senado, numerado
como PLS 2159/2021.
A proposta basicamente reflete
o cabo de guerra anterior, porém
sem uma das partes – a ambiental.
Pela proposta, ficam isentos de
Licenciamento Ambiental 14
setores, e cria-se a Licença por
Adesão e Compromisso (LAC) – ou
o autolicenciamento. Especialistas
dizem que o atual modelo de
Licenciamento Ambiental por fases,
órgãos colegiados e processos de
escuta será uma exceção.
Se a proposta dessa Nova Lei
Geral (clique e conheça) caminhou
rapidamente na Câmara e parou
no Senado, a desregulamentação,
como veremos adiante, avançou por
outros meios.
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O que fica
dispensado de
licença pelo PLS
2159/2021?
•Obras nos sistemas e estações de
água e esgoto
•Obras emergenciais em casos de
colapso de infraestrutura
•Obras de distribuição de energia
elétrica com baixa tensão (até 69
kV)
•Usinas de triagem de resíduos
sólidos e de reciclagem de
construção civil
•Estruturas para compostagem de
resíduos orgânicos
•Obras de manutenção em
instalações pré-existentes,
incluindo dragagens
•Cultivo de espécies de interesse
agrícola temporárias, semiperenes
e perenes
•Pecuária extensiva e semiintensiva, e intensiva de pequeno
porte
•Todas as ações não listadas
entre aquelas de licenciamento
obrigatório
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O que é a Licença por Adesão e
Compromis so (LAC)?
Concedida pelo órgão ambiental sem análise prévia, a LAC,
ou autolicenciamento, terá renovação automática, bastando o
interessado fazer uma declaração online garantindo que cumpre
as leis vigentes, desde que como antecedência mínima de 120 dias
antes do vencimento da licença original.
APPs de Áreas Urbanas e PEC dos
Cassinos
No final de 2021, foi sancionada
a lei que flexibilizou as faixas de
Áreas de Preservação Permanente
(APPs) de cursos d’água em áreas
urbanas. A Lei 14.285/21 alterou
o Código Florestal, atribuindo
aos municípios a competência de
definir a extensão das proteções
nas margens de rios, córregos,
nascentes e mananciais – que antes
variava entre 30 e 500 metros,
dependendo da largura do curso d’
água.
A anterior vedação a construções
nos perímetros das APPs pode ser
flexibilizada por lei municipal ou
distrital, com algumas restrições,
como o veto às áreas de risco, a
observância do plano de recursos
hídricos, além da área estar incluída
no Plano Diretor municipal e dispor
de sistema viário implantado, entre
outros.

regulariza edifícios às margens de
cursos d’água em áreas urbanas
consolidadas. Já os ambientalistas
dizem que a norma vai estimular
o desmatamento e a ocupação
descontrolada em áreas focais, que
são as beiras d’água. Afinal, são
5.583 municípios, com realidades e
necessidades distintas, e sem regra
balizadora disciplinada por lei geral
daqui por diante.
No mesmo caminho vai a chamada
“PEC dos Cassinos” (PEC 39/2011),
que acaba com terrenos de marinha
(orla costeira), que então poderão
ser vendidos pela União. Já
aprovado na Câmara, a PEC prevê
regularização/cessão de terrenos
ocupados de “boa-fé” até cinco
anos antes, ou que comportem
infraestrutura pública. Os 250 mil
terrenos restantes poderão ser
vendidos sem qualquer restrição
ambiental.

À época, a Presidência da
República justificou que a lei
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Para entender melhor
conversamos com Irene Maria
Cardoso, cientista ambiental
e agrônoma. Foi professora da
Universidade Federal de Viçosa
(UFV), e presidente da Associação
Brasileira de Agroecologia do ano
de 2014 a 2017, e atualmente é
uma das principais ativistas pela
agroecologia no Brasil.

Avanços

e retrocessos no Brasil

AVANÇO
AGRICULTURA FAMILIAR
“Vou apontar duas mudanças na
legislação que eu acho que foram
muito importantes. Uma é a que
reconhece a agricultura familiar,
com o agricultor e a agricultora
familiar como profissão. Isso
regulamentou nosso entendimento
de agricultura familiar, é uma lei
de 2006. Isso é muito importante
porque esse reconhecimento
valoriza, de alguma forma, a
agricultura familiar, o que não
era observado anteriormente. E
junto com essa legislação de 2006,
também foi incluído na estatística
do IBGE uma separação da
contribuição da agricultura familiar
em relação às outras agriculturas,
e isso foi muito importante
porque indicou a importância
da agricultura familiar de forma
muito clara para a produção
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de alimentos para o brasileiro.
Também está de acordo com o que
acontece internacionalmente: é a
agricultura familiar, considerada
dos pequenos com pouca terra, que
garante alimentação, a produção
de alimentos para as pessoas
no mundo inteiro, enquanto a
agricultura mais industrial, a que
a gente chama de agronegócio,
produz commodities para exportar
e que se transforma, a maior parte
delas, como no caso da soja e do
milho, em produção de alimentos
para os animais. Só que a gente
produz uma quantidade 568% maior
de carne do que a humanidade
precisa, né? Então é muita produção
de soja para uma produção de muita
carne, quando na verdade a gente
não necessita desse tanto de carne.
Claro que sabemos que muita gente
come pouca carne por falta de
acesso financeiro e outras comem
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demais, mas enquanto humanidade
a gente produz muito mais carne do
que precisa, e isso está ancorado
em uma produção muito maior de
grãos.
Uma outra legislação que eu
considero muito importante é
aquela que estipula que pelo menos
trinta por cento da alimentação
escolar deve ser adquirida da
agricultura familiar. Isso melhorou
enormemente a qualidade
dos alimentos que chegam às
escolas, porque a agricultura
familiar produz, de forma geral,
alimentos de maior qualidade e
mais diversificado. Então, além
de diversificar a alimentação das
crianças com alimentação de mais
qualidade, ela também propicia a
comercialização da diversidade, que
na zona da mata, por exemplo, os
agricultores familiares produzem
uma infinidade de produtos. Tem
uma família que nós contamos
oitenta produtos, a maioria deles
alimentícios, mas a gente tem uma
estruturação da comercialização
para o café. Então, dá impressão de
que a Zona da Mata é só café, mas
na verdade não é. Tem muitos outros
produtos, muitos outros alimentos
que são produzidos e que muitas
vezes não tem como comercializar.
Então essa é uma possibilidade
que amplia a comercialização
da diversidade, o que amplia a
possibilidade de sistemas diversos
com geração de muitos benefícios
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pela natureza. Então essas duas
legislações eu considero que foram
avanços.
RETROCESSO
Código Florestal e agrotóxicos
“Considero que tem dois grandes
retrocessos. Um retrocesso é o
Código Florestal, embora ele não
seja totalmente um retrocesso,
mas, por exemplo, uma coisa
que aparentemente parece uma
vantagem é separar a legislação
da agricultura familiar da dos
grandes proprietários. Então, a
agricultura familiar foi flexibilizada,
por exemplo, as áreas de proteção
permanente, as florestas, as mata
a preservação das margens do
rio, as mata ciliares, a área ficou
bem menor para a agricultura
familiar. Entretanto, isso que
aparentemente é uma vantagem
é uma desvantagem, porque a
agricultura familiar também precisa
das áreas preservadas. Por que
diminui essas áreas? Porque a
agricultura familiar tem pouca terra.
E perguntar por que alguns têm
tão pouca terra e outros tem tantas
terras? A diferença é exorbitante.
Enquanto 85% das propriedades
são da agricultura familiar, ela só
tem 15% das terras. E enquanto os
grandes com menos propriedades
agrícolas, proprietários de terra,
estabelecimentos rurais, vão ter
uma quantidade e vão concentrar
uma quantidade de terra muito
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maior. Então, invertem, em torno de
15% dos estabelecimentos rurais
vão ocupar mais de 80% das terras.
A gente, enquanto a agricultura
familiar, tem em torno de seis
hectares aqui, no caso da zona da
mata, doze hectares, a gente sabe
que tem propriedades de terra no
brasil tem cem mil, quatrocentos
mil hectares. Então, pra mim, é uma
desvantagem que aparentemente é
uma vantagem.
Outra desvantagem do código
florestal é a definição de morro.
Então, por exemplo, na legislação
anterior, morro era considerado
cinquenta metros do topo à base,
e de repente, no novo código
florestal, virou de cinquenta para
cem, associado a outras regras
para definir o que que é o morro.
Então, isso significa que a maior
parte dos morros de Minas Gerais
não são considerados, por lei,
morro. O que que significa? Que
a área de proteção permanente
do terço superior do morro, ou
seja, dos topos dos morros, deixa
desistir, embora ela esteja prevista
que o terço superior dos morros
seja área de proteção permanente,
mas pela definição de morro, a
gente não tem mais morro. Em
Minas Gerais praticamente não
tem mais morro. Isso é muito sério,
porque os morros, na verdade, são
a caixa d’ água. A nascente é muito
importante. Os córregos são muito
importantes, mas se não tiver uma
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proteção adequada dos morros, essa
água não infiltra para abastecer as
nascentes e os córregos, então, isso
é pra nem crime ambiental.
Uma outra legislação que está
sendo alterada é a que trata dos
agrotóxicos, então flexibilizou
extremamente a autorização de
produção, comercialização e uso
dos agrotóxicos. No Brasil, que já é
o maior consumidor de agrotóxicos
do mundo per capita, por pessoa,
vai piorar. E esse projeto de lei,
conhecido como lei do veneno, já
passou na câmara e agora está
para ser votado no senado. Esse
projeto também é um crime, porque
o veneno está em todos os lugares
e causa muitos problemas para a
saúde das pessoas, para a saúde do
planeta. Então, isso pra mim, é um
grande retrocesso.”
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Avanços e
retrocessos em
Minas Gerais
AVANÇO
Política estadual da agroecologia
“Em Minas Gerais, tivemos alguns
avanços na legislação. Um, é a
construção da política estadual
de agroecologia, é a primeira
política estadual que foi construída.
Então eu acho que essa política
é muito importante e, para mim,
foi um avanço porque é indicar
caminhos que constrói um sistema
agro alimentar saudável. Sem
agroecologia, não tem a saúde do
solo, não tem saúde das plantas,
não tem saúde das pessoas.
AVANÇO
Turismo de base comunitária e polo
agroecológico
Uma outra política que também
é importante é que reconhece o
turismo de base comunitária como
lei. Isso também eu acho que ajuda
muito na geração de rendas e nas
propostas que a gente constrói com
as comunidades. E a terceira é o
reconhecimento da zona da mata,
do sul de Minas e do sudoeste de
Minas como pólo agroecológico
de produção orgânica. Isso vai
apontando, então, a possibilidade
de construção diferenciada nos
territórios de outras propostas que
já existem, que são ancestrais, e que
garantem uma produção saudável
de alimentos. “
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AVANÇO
Outros PLs
“Outras propostas que estão no
Congresso Nacional, de autoria do
Padre João, por exemplo, ela ajuda
muito também que são as propostas
de barraginhas, da produção de
álcool, de microdestilaria de álcool,
porque daí você ajuda a produção
de combustíveis, né? E do álcool
nas propriedades para uso nas
propriedades. Isso tem um impacto
ambiental importantíssimo, porque
você deixa de usar gasolina para
usar álcool e com uma cana sendo
produzida de forma agroecológica.
Esse projeto precisa ser aprovado no
Congresso Nacional, vai impactar e
vai ajudar muito em Minas Gerais.
E o projeto de barraginhas, que é
um projeto, na verdade, de segurar
a água no solo, de segurar essa
água e não deixar a água escorrer
para os rios e não assorear os rios,
por exemplo, as caixas secas nas
beiradas das estradas. Isso é muito
importante, eu acho que vai trazer
muitos benefícios e precisa também
virar projetos de lei estaduais. E
o projeto que protege a sementes
crioula também é muito importante,
porque a semente é a base da
biodiversidade e a gente sabe a
ameaça que essas comunidades
estão tendo com as sementes.
Então essas são as propostas que
eu considero que seriam muito
importantes de ser aprovada em
Minas Gerais.”
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para

tradicionais, reconhecendo seus
territórios, reconhecendo como
portadores de direitos, mas também
como aqueles que preservam
o ambiente e que produzem
alimentos. E então, fortalecer a
agricultura familiar, fortalecer os
povos e comunidades tradicionais
é extremamente importante
para a vida desse planeta. E
terceiro, todas aquelas propostas
que fortalecem a agroecologia,
a produção diversificada de
alimentos. Então propostas que
apoiem sistemas agroflorestais,
os quintais que comercializam a
produção diversificada, as feiras,
são extremamente.”

desafios

RETROCESSO
Secretaria de Desenvolvimento
Agrário
“Um grande retrocesso em Minas
foi acabar com a SEDA - Secretaria
de Desenvolvimento Agrário. Isso
aí foi um grande retrocesso, porque
as as propostas prioritárias para
agricultura familiar deixaram de
existir. Outro grande retrocesso
é a falta de apoio à agroecologia.
A gente tem uma Secretaria da
Agricultura que está preocupado
com o agronegócio, dominado
por ele, mesmo que tenha uma ou
outra voz lá que pensa diferente.
A falta de apoio da Secretaria
de Agricultura à agroecologia é
gritante. E a própria desarticulação
de vários projetos, leis, a própria
escola, né? A falta de apoio à
educação do campo, a tentativa de
privatizar tudo, de privatizar até
nossas mentes, eu acho que é um
grande retrocesso do estado de
Minas Gerais nos últimos tempos.”

MINAS
GERAIS

PARA OS

PRÓXIMOS

PRIORIDADES

quatro
ANOS:

“A prioridade é o projeto de lei que
está para ser votado que propõe
medidas concretas para redução
de agrotóxicos; propostas que
apoiem fortemente a agricultura
familiar e os povos e comunidades
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“Importante para o próximo
milênio é de fato Minas Gerais
regulamentar melhor a questão
da mineração. A mineração está
criando muitos impactos negativos
nas comunidades, nos rios,
destruindo a base dos bens comuns,
como os rios, o solo, as próprias
comunidades tradicionais e a
agricultura familiar. Então tem que
dar um basta nisso. Essa mineração
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023

58

não pode ter o domínio e poder
que tem no governo. Ela tem que
ser regulamentada e ela tem que
respeitar as questões ambientais,
assim como as comunidades. Então
acho que isso é super importante
para o próximo governo.
Uma outra questão é a questão
diversificar, arborizar o estado
de Minas Gerais, arborizar as
pastagens, os cafezais, implantar
árvores e apoiar os sistemas
agroflorestais em todos os lugares.
Não é possível a gente continuar
com esse estado, que a maior parte
dele é pastagem degradada, com
os cafés, sem árvores, quando a
gente já apontou claramente com
pesquisas que o café é compatível
com o sistema agroflorestal e que
isso é importante para a gente,
inclusive combater as mudanças
climáticas.

apoiam a agroecologia, que
retoma um apoio à agroecologia,
agricultura familiar que combate
as monoculturas também são
necessários. Essas são as ações
que eu considero extremamente
importantes para Minas Gerais.”

Uma outra questão extremamente
prioritária é tudo aquilo que
reduz a emissão de gás carbônico,
de metano e de óxido nitroso,
porque isso impacta as mudanças
climáticas. Então, por exemplo,
o projeto de microdestilaria de
álcool é extremamente importante
para agricultura familiar, porque
vai ser a agricultura familiar
produzindo cana de açúcar de forma
agroecológica, limpa, para produzir
o álcool propriedade
Além disso, outros projetos que
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#MINERAÇÃO

Licenciamento afrouxa, mineração avança
Esboço do Novo Código da
Mineração
Além de projetos de lei como o do
“Marco Temporal” e o da mineração
em TIs, citados anteriormente, foi
recriado, por duas vezes, o Grupo
de Trabalho Código Mineração,
encarregado de elaborar um PL
em 90 dias. O segundo GT está
em funcionamento. O primeiro foi
encerrado sem que o relatório fosse
a voto, tamanho o ruído provocado.
O fundamento jurídico das
alterações estava previsto no artigo
1º, parágrafo 2º, do PL, que torna a
mineração atividade “de utilidade
pública, de interesse social, de
interesse nacional e essencial à vida
humana, na qual deverá sempre se
observar a rigidez locacional das
jazidas”. Tal “reconhecimento” faz
dela merecedora de prioridades e
detentora de privilégios.
Por exemplo, o artigo 1º, parágrafo
3º, previa que “o ordenamento
territorial será elaborado de modo
a prevenir que a expansão urbana
inviabilize o aproveitamento
mineral, assegurada a participação
da Agência Nacional de Mineração
(ANM) durante sua elaboração”.
CONHEÇA
MO
& AJA
NITO
RE

Ou seja, o texto retira das
municipalidades o poder de
gerir seus próprios territórios. A
declaração de utilidade pública vira
prerrogativa da ANM.
Seriam atribuições da agência
novas alçadas, como a criação de
“áreas de bloqueio” (artigos 3º e
4º), definidas como “resultantes de
conflito de interesse entre outras
atividades e a mineração”. A decisão
sobre a criação de Unidades de
Conservação que “restrinjam” a
atividade minerária teria de incluir a
participação da ANM e dos titulares
de direitos minerários. Em caso de
colisão entre autarquias, caberia
ao Ministério de Minas e Energia
(MME) a arbitragem.
A segurança sob o novo Código: de
volta para o passado
O texto final do GT da Mineração
também trouxe de volta práticas
comprovadamente danosas, como
a autodeclaração e a fiscalização
por amostragem (artigo 81), com
previsão expressa de ausência de
responsabilidade do Poder Público
em casos de imprecisão ou falsidade
nas declarações. E institucionalizase o deferimento por perda do
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023

60

prazo dado para a manifestação da
autoridade pública (artigos 30 e 97).
Em direção contrária à Política
Nacional de Segurança de
Barragens, o artigo 39, parágrafo
1º, retarda a exigência da
apresentação de informações sobre
riscos associados, uma vez que o
Plano de Ação de Emergência de
Barragem de Mineração (PAEMB)
se torna mandatório apenas na
fase imediatamente anterior às
operações.
É por meio dele, e dos Planos de
Ação de Emergência (PAE), que se
tem o levantamento cadastral e
o mapeamento georreferenciado
das populações vulneráveis. Sem
esses dados, fica impossível cumprir
o artigo 18-A, da Lei Nacional
de Segurança de Barragens (Lei
14.066/2020), que interdita a
“implantação de barragem de
mineração cujos estudos de
cenários de ruptura identificam a
existência de comunidade na Zona
de Autossalvamento”.
Principais pontos da PNSB
A PNSB aplica-se às barragens
destinadas à acumulação de
água, disposição de rejeitos e
acumulação de resíduos industriais
que tenham 15 metros ou mais de
altura, capacidade maior ou igual
a 3 milhões de metros cúbicos
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(o equivalente a 2,7 mil piscinas
olímpicas), que contenham resíduos
perigosos, cuja categoria de dano
potencial associado seja média ou
alta, e categoria de risco alta.
O empreendedor deve apresentar
um Plano de Segurança
da Barragem com diversas
informações, como mapa de
inundação e Plano de Ação de
Emergência (PAE) prevendo ações
a serem executadas em caso de
urgência (ruptura ou dano, por
exemplo). A fiscalização é da
Agência Nacional de Mineração

A Política Nacional
de Segurança de
Bar ragens (PNSB)
A Política Nacional de Segurança
de Barragens (PNSB) foi instituída
pela Lei 12.334/2010 para garantir
padrões de segurança, estabelecer
controle, prevenir e reduzir a
possibilidade de acidentes.

Alterações e atualizações
substanciais foram efetivadas pela Lei
14.066/2020, após os rompimentos
da barragem da Samarco Mineração
S.A. em Mariana (MG), em novembro
de 2015, e da barragem da Vale S.A.
em Brumadinho (MG), em janeiro de
2019, e influenciadas pela Política
Estadual de Segurança de Barragens
de Minas Gerais, Lei Estadual
23.291/2019, conhecida como “Lei
Mar de Lama Nunca Mais”.
Entre as inovações está o acesso à
informação como fundamento. Para
tanto, foi aprimorado o Sistema
Nacional de Informações sobre
Segurança de Barragens (SNISB)
que pode ser acessado por qualquer
cidadão no site www.snisb.gov.br
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(ANM).
A lei veda a implantação de
barragens que identifiquem
comunidades na chamada zona
de autossalvamento e que novas
barragens sejam construídas ou
alteadas (ampliadas) pelo método a
montante (método de construção e
alteamento das barragens rompidas
em Mariana e Brumadinho).
Política Nacional x Política
Estadual
A Política Nacional tem regras mais
brandas que a Política Estadual
mineira. A definição de zona de
autossalvamento é a mesma,
porém, a lei mineira estabelece
limites mínimos, como 10 km ao
longo do curso do vale, ou a porção
passível de ser atingida pela onda
de inundação num prazo de 30
minutos.

barragens a montante
A PNSB determinava a
descaracterização das barragens
construídas ou alteadas por este
mesmo método até 25 de fevereiro
de 2022, mas previu que o prazo
poderia ser prorrogado em razão
da inviabilidade técnica para
a execução, o que, na prática,
trouxe insegurança jurídica para o
cumprimento da lei.
Em Minas Gerais, o Ministério
Público e o Estado firmaram
Termos de Compromisso com
os empreendedores que não
cumpriram o prazo para a
descaracterização, com pagamento
de indenização e o estabelecimento
de novos prazos.

De acordo com a PNSB, as
barragens existentes em que
haja comunidade em zonas de
autossalvamento deverão ser
descaracterizadas, ou que a
população seja reassentada e o
patrimônio cultural resgatado,
ou ainda que sejam executadas
obras de reforço atestadas pelo
Poder Público. Já a lei mineira
determina como única ação a
descaracterização.
O prazo para descaracterização das
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Nós, do Observatório Lei.A,
conversamos com Luiz
Paulo Siqueira, biólogo e
coordenador nacional do
Movimento pela Soberania
Popular na Mineração
(MAM)

Avanços

e retrocessos no Brasil

AVANÇO
Política Nacional de Segurança de
Barragens
“Tivemos uma conjuntura muito
desfavorável aos territórios e
comunidades ao se tratar do tema
da mineração nesses últimos quatro
anos. Talvez o único avanço que
tivemos, em termos de lei, foi a
sanção da nova Política Nacional
de Segurança de Barragens
(PNSB). A nova PNSB foi resultado
de projetos de lei recomendados
pela CPI que investigou o crime da
Vale em Brumadinho na Câmara
Federal. Entre os avanços da PNSB
estão a proibição de construção
de barragens de método a
montante, usada, por exemplo,
nas barragens que romperam em
Mariana e Brumadinho; restrição
de construção de barragens com
comunidades próximas dentro
de um raio de 10 km; obrigação
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para que todas as barragens
construídas a método a montante
sejam descomissionadas e a
obrigatoriedade de formulação de
um Plano de Ação de Emergência
pela mineradora proprietária da
barragem.”
RETROCESSO
Decretos presidenciais
“Foram várias tentativas no
Congresso Nacional de flexibilizar
o conjunto de leis ambientais e
de proteção dos territórios das
comunidades tradicionais, abrindo
assim facilidades e novas fronteiras
para a mineração. Felizmente,
muitas delas não foram aprovadas
devido à forte resistência dos
movimentos populares. Porém,
em âmbito do Governo Federal,
muitos decretos foram promulgados
fragilizando as garantias de
proteção ambiental e social contra a
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mineração. Dentre elas, destaco os
decretos Nº 10.657, de 24 de março
de 2021, que instituiu a Política de
Apoio ao Licenciamento Ambiental
de Projetos de Investimentos para a
Produção de Minerais Estratégicos
- Pró-Minerais Estratégicos, esta
política isenta projetos escolhidos
pelo governo de passar pelo crivo
do processo de licenciamento
ambiental, acelerando sua
aprovação sem análises dos
órgãos ambientais; decreto nº
11.108, de 29 de junho de 2022,
que instituiu a Política Mineral
Brasileira e o Conselho Nacional de
Política Mineral, a fim de ampliar
a exploração mineral no território;
decreto 10.935, de 12 de janeiro
de 2022, que revogou normativas
anteriores, flexibilizando e
reduzindo os mecanismos de
proteção das cavernas brasileiras
possibilitando o avanço de vários
projetos de mineração; decreto nº
10.966, de 11 de fevereiro de 2022,
que criou Programa de Apoio ao
Desenvolvimento da Mineração
Artesanal em Pequena Escala,
o programa elenca a região da
Amazônia Legal como prioritária
e tem como objetivo fomentar e
legalizar os garimpos de ouro;
e a Medida Provisória nº 1.133,
de 12 de agosto de 2022, que
quebra o monopólio da extração
e beneficiamento de urânio pelo
Estado brasileiro e permite a
participação de empresas privadas
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estrangeiras no setor.”

Avanços e
retrocessos em
Minas Gerais
AVANÇO
Lei Mar de Lama Nunca Mais e
Política Estadual de Atingidos por
Barragens
“Apontaria a promulgação da Lei
Mar de Lama Nunca Mais, que
proíbe construção de barragens
de método a montante, obriga
o descomissionamento das
estruturas e impede a construção de
barragens próximo a comunidades.
Além disso, aponto também, a
promulgação da Política Estadual
de Atingidos por Barragens, que
estabelece garantias de direitos
às comunidades atingidas por
barragens no estado. Apesar desses
dois avanços, ainda há muitas
proposições positivas para o setor
em tramitação na ALMG, porém
não avançam devido ao lobby das
mineradoras na Assembleia.”
RETROCESSO
Deliberações Normativas e
limitação da participação popular
“O governo estadual publicou uma
série de Deliberações Normativas
que aceleram e precarizam o
processo de análise dos projetos
de mineração sob licenciamento
ambiental. Além disso, o governo
tem limitado e dificultado a
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PARA OS

PRÓXIMOS

PRIORIDADES

quatro
ANOS:

“Uma das prioridades é revogar
todas as medidas administrativas
realizadas pelo governo federal
que flexibilizam normas ambientais
e ampliam as fronteiras para a
mineração, como os decretos e
medidas provisórias mencionadas.
Além disso, é fundamental
impedir a aprovação do Novo
Marco Regulatório da Mineração,
hoje em formulação na Câmara
Federal, e, também, impedir o
projeto de lei que altera a política
de licenciamento ambiental
em tramitação no Senado, cuja
finalidade do projeto é simplificar
ainda mais a obtenção de licenças
para grandes empreendimentos,
especialmente da mineração. Outro
ponto prioritário é a ampliação de
recursos para Agência Nacional
de Mineração (ANM) e demais
órgãos ambientais que realizam
fiscalização de monitoramento dos
CONHEÇA
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para

empreendimentos de mineração.”
desafios

participação da sociedade civil nos
órgãos colegiados que deliberam
sobre a política ambiental em Minas
Gerais. A limitação da participação
da sociedade nos órgãos colegiados
permite com que os projetos
minerários sejam todos aprovados
prejudicando comunidades e
natureza atingidas pela mineração.”

MINAS
GERAIS

“A principal prioridade é a
reestruturação da política de
licenciamento ambiental no
estado. É preciso criar novas
regras para as licenças ambientais,
aumentando o rigor na análise dos
projetos, mudar a composição dos
conselhos deliberativos, ampliar a
participação e o poder decisório da
sociedade civil. O fortalecimento
dos órgãos ambientais e a melhoria
das condições de trabalho
dos servidores ambientais é
fundamental para qualificar a
fiscalização e monitoramento das
estruturas de mineração no estado.
Além disso, uma das prioridades
centrais é a demarcação de
territórios livres de mineração,
garantindo outros modos de vida,
incentivando a agricultura familiar,
a conservação ambiental e a
salvaguarda da segurança hídrica
no estado.”
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#PATRIMÔNIO

O que você precisa saber
Os Patrimônios Culturais são bens
de natureza material e imaterial,
tomados individualmente ou em
conjunto, portadores de referência
à identidade, à ação, à memória dos
diferentes grupos formadores da
sociedade brasileira.
Os Patrimônios Culturais estão
divididos em cinco categorias,
conforme a Constituição Federal
Brasileira de 1988. São eles:
– as formas de expressão
– os modos de criar, fazer e viver
– as criações científicas, artísticas e
tecnológicas
– as obras, objetos, documentos,
edificações e demais espaços
destinados às manifestações
artístico-culturais
– os conjuntos urbanos e sítios
de valor histórico, paisagístico,
artístico, arqueológico,
paleontológico, ecológico e
científico
Assim, os Patrimônios Culturais
são formados pelo conjunto dos
saberes, fazeres, expressões,
práticas e seus produtos, que
remetem à história, à memória e à
identidade do povo brasileiro.
Para preservar os diversos
patrimônios, são instituídos
instrumentos de proteção, que
visam reconhecer e integrar os
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bens culturais de valor coletivo. O
tombamento, lançado pelo Decreto
Lei nº25, de 1937, foi o primeiro
instrumento de proteção para
bens materiais excepcionais, e só
após mais de 60 anos, instituiu-se
proteção ao patrimônio intangível,
com o registro, pelo Decreto 3,551,
do ano 2000.

Qual a diferença
entre tombamento
e registro de um
patrimônio?
O tombamento é um ato do Poder Público
que se aplica na proteção de bens materiais,
como edificações ou conjuntos paisagísticos
e os locais relevantes culturalmente
para determinado grupo de pessoas.
Está regulamentado pelo Decreto-Lei nº
25/1937.
Já o registro é também um ato do Poder
Público de reconhecimento e proteção de
um patrimônio, mas se aplica aos bens
de natureza imaterial como as tradições
e formas de expressão, as celebrações,
práticas sociais e rituais, os conhecimentos,
práticas e técnicas artesanais tradicionais,
os lugares (como feiras e mercados) e outras
expressões que representam a cultura de
um povo. Está regulamentado pelo Decreto
Federal nº 3.551/2000.
Outro instrumento de proteção é o
inventário que corresponde à atividade
de identificação, pesquisa, documentação
e gestão patrimonial. O inventário é
geralmente regulamentado por leis
municipais.
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O patrimônio cultural Brasileiro,
atualmente é protegido, pesquisado
e promovido pelo Instituto de
Patrimônio Histórico e Artístico
Nacional - Iphan, órgão responsável
pela gestão de bens dotados de
valores nacionais. Há também
a proteção em âmbito mundial,
em que bens culturais brasileiros
são reconhecidos na Lista de
Patrimônios da Humanidade, pela
Unesco, seja como bens culturais,
naturais, mistos (culturais e
naturais) e imateriais.

Patrimônio Cultural
no Brasil

22 bens culturais brasileiros
são considerados patrimônio
mundial pela Unesco, sendo 14
culturais, 7 naturais e um misto.
2.443 bens são tombados
ou estão em processo de
tombamento no Brasil hoje
88 conjuntos urbanos são
protegidos no Brasil, sendo 68
tombados
19 museus e acervos são
tombados pelo Iphan no Brasil
47 bens imateriais brasileiros já
foram registrados pelo Iphan
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Política pública de Patrimônio
(des)continuadas
Exceto os tombamentos
propriamente ditos, poucas
iniciativas de políticas públicas
para patrimônio deram mostras de
continuidade e intersetorialidade,
como foi o PAC (Programa de
Aceleração do Crescimento)
Cidades Históricas – ainda assim,
um programa mais econômico do
que patrimonial.
O início da agenda de Patrimônio
Cultural no Brasil remete à própria
salvaguarda material, dada o
caráter de excepcionalidade
dos bens. Exemplo disso são os
programas de proteção de acervos,
ou o Fundo de Defesa de Direitos
Difusos (FDD), que direcionava
verbas indenizatórias de danos
ao Meio Ambiente para obras de
restauro e segurança de edificações
tombadas.
A partir dos anos 2000, observouse uma mudança nas políticas
de patrimônio, pois passou-se
a reconhecer sua dimensão
imaterial. Programas vinculados
à promoção da tradição cultural,
como o Programa de Promoção do
Artesanato de Tradição Cultural
(Promoart), o Programa Nacional
de Apoio à Cultura (Pronac) e o
Programa Nacional do Patrimônio
Imaterial (PNPI), foram todos
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descontinuados antes mesmo de
2019.
A Educação Patrimonial, necessária
aproximação intersetorial entre
as instâncias de patrimônio e as
esferas da educação, do turismo,
da economia, do trabalho, da
ciência e das cidades, não existe
como política pública, senão
restrita a publicações de cadernos
temáticos, ações pontuais junto
a determinados bens culturais e
atividades museológicas.
Uma exceção são as Casas do
Patrimônio, iniciativa do Iphan de
2008, que une projeto pedagógico,
ações de Educação Patrimonial, de
capacitação e de participação social
para o aperfeiçoamento da gestão,
proteção, salvaguarda, valorização
e usufruto do Patrimônio Cultural.
Alguns destes espaços encontramse em funcionamento, como
em Ouro Preto (MG), na Casa da
Baronesa.
Já para os bens arqueológicos,
o Cadastro Nacional de Sítios
Arqueológicos (CNSA), por exemplo,
criado em 1997 para unificar e
padronizar os registros dos sítios
arqueológicos brasileiros, sofre com
falta de padronização, duplicidades
e confusão de coordenadas, que
às vezes tornam impossível a
localização de sítios já registrados –
há caso de autorizações diferentes
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emitidas para um mesmo local
físico.
Qual a razão do Programa “Ação
Zero” no Iphan, nos últimos anos?
A ação do Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) – ou a falta dela nos
últimos quatro anos – é um dos
exemplos melhor acabados de
desmonte e sucateamento de uma
autarquia federal. O abandono dos
patrimônios culturais brasileiros
é algo bastante sintomático da
cotação real da área e do órgão na
atual administração.
Problemas crônicos e históricos
seguem insanáveis, como a falta
de autonomia administrativa e
financeira, o déficit permanente
de receitas, a falta de pessoal e de
estrutura técnica, bem como os
sistemas velhos e problemáticos,
sem atualização, gerando processos
lentos e redundantes, que atrasam
os pareceres e burocratizam o
trabalho do órgão.
A isso somam-se questões
mais novas, como o orçamento
declinante, a baixa execução e
indicações de chefias inaptas
para áreas especializadas. Planos
diretores estratégicos, como
o que prevê a criação de uma
Política Nacional do Patrimônio
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Arqueológico, seguem sem data de
finalização nem horizonte plausível
de conclusão, e muito menos de
implementação.
Retirada de proteção das Cavernas
Se não faltam problemas do lado de
dentro do órgão público responsável
pela política patrimonial do país,
do lado de fora as coisas também
se complicaram bastante. Um
exemplo é o Decreto 10.935/2022,
que reduziu a proteção de todas as
cavernas do país, inclusive as de
máxima relevância. Antes, só as
cavidades de relevância alta, média
e baixa podiam sofrer intervenções.

conhecidas no país, de todos os
graus de relevância.
Além do altíssimo endemismo
de espécies e dos serviços
ecossistêmicos que prestam,
a importância vai muito além.
Repositórios culturais, essas
cavidades e abrigos são sítios
arqueológicos, acervo da
memória material e imaterial da
cultura ancestral humana, por
meio de utensílios, vestígios e
representações. Tudo sob o risco de
se perder.

As de máxima relevância não
podiam ser impactadas nem mesmo
nos arredores. A justificativa foi a da
“utilidade pública” da intervenção.
Doravante, estas cavidades poderão
sofrer impactos irreversíveis,
inclusive a supressão, mediante
autorização do órgão licenciador
competente e adoção de medidas
compensatórias.
O decreto estipula como
compensação assegurar a
preservação de caverna “com
atributos ambientais similares”
– coisa que os espeleólogos
questionam, pois cada caverna
é única. Pelo Cadastro Nacional
de Informações Espeleológicas
(CANIE), existem 22 mil cavernas
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Para entender melhor conversamos com
Michelle Arroyo, historiadora, doutora
em ciências sociais e consultora na área
do patrimônio cultural.

Avanços

e retrocessos no Brasil

AVANÇO
“Nenhum. A única coisa que
tivemos de substancial foram as
leis de apoio à cultura em apoio
a pandemia. A Lei Aldir Blanc e a
discussão da Lei Paulo Gustavo, por
exemplo. Mas não entendo que isso
foi uma discussão de ampliação de
direitos em relação ao patrimônio.
Elas são emergenciais. Nesse ponto,
foi importante no que diz respeito
a uma reflexão sobre esse processo
da pandemia, seja no âmbito federal
ou estadual. Foi essencial que
os coletivos de organizassem em
direção a um apoio emergencial em
relação à cultura. Mas é importante
dizer que não se tratam de ações
introjetadas do ponto de vista de
políticas públicas, sejam elas de
cultura ou de patrimônio.”
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RETROCESSO
Sucateamento dos órgãos de
proteção
“O principal retrocesso em
nível federal e estadual foi o
sucateamento dos órgãos de
patrimônio cultural, tanto do ponto
de vista de formulação de políticas
públicas quanto do ponto de vista
técnico, de desenvolvimento de
ações com coletivos do patrimônio e
da cultura. O Instituto do Patrimônio
Histórico e Artístico Nacional
(Iphan) e o Instituto Estadual do
Patrimônio Histórico e Artístico
de Minas Gerais (Iepha) ficaram
estacionados ou caminharam
para trás, sem possibilidade de
crescimento e de execução de novos
projetos com o esvaziamento total
de recursos, sem o reconhecimento
da importância desses órgãos e
da comunidades de ações práticas
que eles são capazes de executar
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para a proteção do patrimônio
nacional. Precisamos saber que
tanto o Iphan quanto o Iepha são
os órgãos do ponto de vista de
formulação de políticas públicas
na áreas de cultura e patrimônio.
Eles são responsáveis pela gestão
do patrimônio cultural por meio
da articulação com coletivos e
outros setores da administração
pública. São os órgãos que vão
fazer a fiscalização do patrimônio
cultural em articulação com
outros órgãos públicos, quando
o órgão perde capacidade de
interlocução com outras políticas
públicas setoriais. Não existe mais
orçamento do ponto de vista federal
para direcionar para o Iphan. Em
nível estadual, o que vemos é um
orçamento baixíssimo para o Iepha,
que tenta sobreviver por meio de
recursos vindos de leis de incentivo,
medidas compensatórias e emendas
parlamentares. Não existe mais o
recurso direto vindo do governo.”

Avanços e
retrocessos em
Minas Gerais
AVANÇO
Apanhadoras de sempre-vivas
“No âmbito do estado, tivemos
em 2019 o reconhecimento pela
Organização das Nações Unidas
da comunidade de apanhadoras
de sempre-vivas como sistema
agrícola nacional e patrimônio
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do mundo. Mas vale ressaltar que
isso foi consequência de uma ação
iniciada anos antes, no governo
anterior. O dossiê entregue em
2017 e todo o processo da ONU
de reconhecimento já vinha
acontecendo desde 2017.”
RETROCESSO
Sucateamento dos órgãos, acordo
de Brumadinho e Serra do Curral
“Além do sucateamento dos
órgãos, que em nível estadual se
trata do Iepha, Minas Gerais nos
últimos quatro anos teve o setor
do patrimônio negligenciado pelo
governo do estado em outros
pontos. O grande projeto deste
governo foi o acordo firmado entre
a Vale, o estado e as instituições
de Justiça pelo rompimento da
barragem de Brumadinho, que
por mais que tenha levado em
conta os danos ao patrimônio, não
executou nenhuma ação prevista
no acordo para repará-los. Também
tivemos o caso da Serra do Curral,
que chamou a atenção de muita
gente. O estado não reconheceu
o mapeamento cultural elaborado
pelo Iepha sobre a Serra e até
hoje o dossiê não foi votado pelo
Conselho Estadual de Patrimônio
Cultural (Conep). O governo não
reconhece o patrimônio imaterial
existente na Serra e até hoje
ignora a possibilidade de escutar
as comunidades que ali vivem,
na questão dos impactos que o
Desafios e prioridades: o meio ambiente a partir de 2023
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PARA OS

PRÓXIMOS

PRIORIDADES

quatro
ANOS:

“O fortalecimento da estrutura
técnica, administrativa e financeira
do Iphan. A reconstrução das
ações de gestão compartilhada
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para

Um grande erro do atual governo
é negar processos lógicos que
garantam a escuta do setor do
patrimônio cultural, independente
do setor aprovar ou não o
empreendimento. E essa questão
não se limita somente à Serra do
Curral, mas também pode ser vista
no Serro, onde outra mineradora
está ameaçando as águas da
região. Todo esse processo de
evitar a votação do tombamento da
Serra do Curral prejudica também
outros projetos que estão na fila
para serem discutidos pelo Iepha,
o que também demonstra a falta
de reconhecimento do caráter
deliberativo desse Conselho.
Precisamos chamar a atenção para
o fato de que, nesse último ano, o
Iepha está totalmente inerte, sem
conseguir aprovar mais nenhum
dossiê de tombamento, porque o
Conselho não realiza as reuniões.”

entre os órgãos federal, estadual
e municipais de patrimônio,
conjuntamente com detentores,
coletivos culturais, sociedade
civil, instituições (criação do
Sistema Nacional e Estadual do
Patrimônio Cultural que contemple
financiamento e fomento, ações
de identificação e cadastro
participativo, monitoramento e
salvaguarda do patrimônio material
e imaterial) e a articulação com o
legislativo federal: simplificação
da legislação para acesso aos
programas e políticas públicas
pelos detentores e comunidades
tradicionais; aumento do índice
de repasse do ICMS-Patrimônio
Cultural.”
desafios

empreendimento pode causar a
elas.

MINAS
GERAIS

“O fortalecimento da estrutura
técnica, administrativa e
financeira do Iepha. A retomada da
estruturação das ações e projetos
transversais entre políticas públicas
relacionadas ao patrimônio
cultural: Meio Ambiente (plano
de manejo com a participação
das comunidades tradicionais;
mapeamento cultural com a
identificação de áreas de potencial
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impacto; banco de projetos para
desenvolvimento de medidas
mitigadoras/compensatórias);
Educação (articulação com projetos
e programas para valorização dos
conhecimentos e práticas locais
da cultura popular); Infraestrutura
(continuidade de programas
integrados de saneamento/água,
energia/cabeamento subterrâneo
nas áreas de proteção do patrimônio
cultural); Turismo (criação do atlas
e plano para desenvolvimento
do turismo comunitário);
Direitos Humanos (valorização e
cadastramento das comunidades
tradicionais); Desenvolvimento
Agrário (titulação e regularização
de terras indígenas, quilombolas
e de comunidades tradicionais,
identificação e salvaguarda dos
Sistemas Agrícolas Tradicionais e da
agricultura familiar); e a votação do
tombamento da Serra do Curral pelo
Conselho Estadual de Patrimônio
Cultural (Conep).”
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CAPÍTULO 4
BANCADAS
MINEIRAS
2023
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SENADO
BANCADA MINEIRA

Carlos Viana
(PL/2019-2027)

Cleitinho Azevedo
(PSC/2023-2030)

Rodrigo Pacheco
(PSD/2019-2027)
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CÂMARA DOS DEPUTADOS

2023-2026

André Janones
(Avante)

Célia Xakriabá
(Psol)

Aécio Neves
(PSDB)

Dandara
(PT)

Diego Andrade
(PSD)
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Ana Paula
Junqueira Leão
(PP)

Delegado Marcelo
Freitas
(União)

Ana Pimentel
(PT)

Delegada Ione
Barbosa
(Avante)

Domingos Sávio
(PL)
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Dimas Fabiano
(PP)
Duda Salaber
(PDT)

Emidinho Madeira
(PL)

Eros Biondini
(PL)

Gilberto Abramo
(Republicanos)
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Dr. Frederico
(Patriota)
Dr. Mário Heringer
(PDT)

Euclydes
Pettersen
(PSC)

Fred Costa
(Patriota)

Greyce Elias
(Avante)
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Hercilio Coelho
Diniz
(MDB)

Leonardo Monteiro
(PT)

Igor Timo
(Podemos)

Lincoln Portela
(PL)

Mauricio do Vôlei
(PL)
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Junio Amaral
(PL)

Luis Tibé
(Avante)

Lafayette Andrada
(Republicanos)

Luiz Fernando
(PSD)

Marcelo Álvaro
Antônio
(PL)
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Misael Varella
(PSD)

Miguel Ângelo
(PT)

Nikolas Ferreira
(PL)

Odair Cunha
(PT)

Paulo Guedes
(PT)
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Nely Aquino
(Podemos)

Padre João
(PT)

Patrus Ananias
(PT)

Newton Cardoso Jr
(MDB)

Paulo Abi-Ackel
(PSDB)

Pedro Aihara
(Patriota)
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Pinheirinho
(PP)

Rafael Simões
(União)

Reginaldo Lope
(PT)
Rodrigo de Castro
(União)

Rosângela Reis
(PL)
Samuel Viana
(PL)

Rogério Correia
(PT)

Weliton Prado
(Pros)
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Zé Vitor
(PL)

Stefano Aguiar
(PSD)

Zé Silva
(Solidariedade)
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ALMG
2023-2026

Antonio Carlos
Arantes
(PL)

Alencar da
Silveira Jr.
(PDT)

Arlen Santiago
(Avante)

Arnaldo
(União Brasil)

Ana Paula
Siqueira
(Rede)

Bruno Engler
(PL)
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Alê Portela
(PL)

Adriano
Alvarenga
(PP)

Bella Gonçalves
(Psol)

Beatriz Cerqueira Betão
(PT)
(PT)
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Bosco
(Cidadania)

Charles Santos
(Republicanos)

Carlos Henrique
(Republicanos)

Cristiano Silveira
(PT)

Coronel Henrique
(PL)
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Cássio Soares
(PSD)

Chiara Biondini
(PP)

Delegada Sheila
(PL)

Celinho Sintrocel
(PCdoB)

Coronel Sandro
(PL)

Delegado
Christiano Xavier
(PSD)
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Doutor Wilson
Batista
(PSD)

Dr. Jean Freire
(PT)

Dr. Paulo
(Patriota)

Douglas Melo
(PSD)

Eduardo Azevedo
(PSC)
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Doorgal Andrada
(Patriota)

Enes Cândido
(PMN)

Fábio Avelar
(Avante)

Duarte
(PSD)

Elismar Prado
(Pros)

Grego
(PMN)
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Gil Pereira
(PSD)

João Vítor Xavier
(Cidadania)

Gustavo Santana
(PL)

João Magalhães
(MDB)

Gustavo Valadare
(PMN)

Ione Pinheiro
(União Brasil)

Leandro Genaro
(PSD)
Leonídio Bouças
(PSDB)

Leninha
(PT)
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Leleco Pimentel
(PT)

Lud Falcão
(Podemos)
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Lohana
(PV)

Lucas Lasmar
(Rede)

Maria Clara
Marra
(DC)

Mauro Tramonte
(Republicanos)

Mário Henrique
Marquinho Lemos
Caixa
(PT)
(PV)

Noraldino Júnior
Neilando Pimenta (PSC)
(PSB)
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Marli Ribeiro
(PSC)

Nayara Rocha
(PP)

Oscar Teixeira
(PP)
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Rafael Martins
(PSD)

Sargento
Rodrigues
(PL)

Raul Belém
(Cidadania)

Tadeuzinho
(MDB)

Ulysses Gomes
(PT)
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Ricardo Campos
(PT)

Tito Torres
(PSD)

Rodrigo Lopes
(União Brasil)

Thiago Cota
(PDT)

Zé Guilherme
(PP)
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A metodologia de monitoramento legislativo do
Lei.A Observatório foi pensada como ferramenta
de informação de interesse público, de uso livre
e gratuito. O feedback sobre ela é essencial para
melhorar a experiência do leitor.
Para aprimorar o trabalho, o Lei.A gostaria de
conhecer suas impressões gerais sobre o conteúdo
deste relatório, de modo que os próximos possam ser
melhor orientados, mais precisos e objetivos.
Críticas e sugestões sobre o formato e o conteúdo,
indicações de projetos de leis e agendas legislativas
prioritárias, ou ainda temas técnicos que mereçam
mais destaque, tudo é bem vindo.

ACESSE NOSSO SITE LEIA.ORG.BR
Projeto executado em parceria com o Ministério Público do Estado
de Minas Gerais por meio da plataforma Semente com recursos de
medida compensatória ambiental.
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